Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Ul. M. Skłodowskiej – Curie 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 13.06.2014r

DZP/22PN/2014

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi dostarczenia przygotowanych posiłków dla
pacjentów Szpitala Specjalistycznego”. Sygn. Sprawy DZP/22PN/2014.
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęło zapytanie
jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
Prosimy o podanie które kliniki znajdują się w budynkach z wejściami 1, 2,3?
Ad. 1
Zamawiający informuje, że realizacja usługi obejmować będzie Oddziały Szpitalne:
- Kliniczny Oddział Kardiologii – wejście nr 1
- Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii – wejście nr 2 i 3
- Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej - wejście nr 1
- Kliniczny Oddział Laryngologii - wejście nr 1
- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - wejście nr 1

Pyt. 2
Prosimy o podanie ilości osobodni z ostatniego okresu w układzie poniżej tabeli:
Nazwa
oddziału/
miesiąc
Kliniczny
Oddział
Chirurgii
Ogólnej,
Bariatrycznej i
Medycyny
Ratunkowej
Kliniczny
Oddział
Kardiologii
Kliniczny
Oddział
Laryngologii
Kliniczny
Oddział
Chorób
Wewnętrznych
Dermatologii i
Alergologii
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4.13

5.13

6.13

7.13

8.13

9.13

10.13

11.13

12.13

510,33

509,66

482

512,33

402,66

507,33

570

659,33

265,66

1189

1212,66

1184,66

1247

1209

1182

1207,33

1226

1096,33

507,66

579

545

591

534,33

504,66

405,33

476,66

527,33

7171,33

778,66

850,33

837

727,33

728,66

883,66

892,33

586,66
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Nazwa
oddziału/
miesiąc
Kliniczny
Oddział
Chirurgii
Ogólnej,
Bariatrycznej i
Medycyny
Ratunkowej
Kliniczny
Oddział
Kardiologii
Kliniczny
Oddział
Laryngologii
Kliniczny
Oddział
Chorób
Wewnętrznych
Dermatologii i
Alergologii

1.14

2.14

3.14

4.14

5.14

641,66

567,33

631

541,66

475

1218

1133

1260

1125,66

1134,66

718

668,66

555,33

574

532

717,33

848,33

875,33

676,66

880

Pyt. 3
Prosimy o wyjaśnienie czy kwota jaką Zamawiający wpisał w warunki udziału w wysokości
850 000,00 zł jest kwotą netto czy brutto?
Ad. 3
Zgodnie z zapisami SIWZ kwota 850 000,00 zł jest wartością brutto.
Pyt. 4
Czy warunek wartości usługi dotyczy jednej usługi?
Ad. 4
Zgodnie z zapisami SIWZ cz. XII pkt. 1b) warunek dotyczy co najmniej 3 usług odpowiadających
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usługi przygotowania i transportu
gotowych posiłków dla pacjentów placówek służby zdrowia o sumarycznej wartości brutto nie
mniejszej niż: 850 000 zł
Pyt. 5
Prosimy o podanie informacji ile wózków bemarowych powinien posiadać Wykonawca w celu
prawidłowej realizacji usługi?
Ad. 5
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ pkt.4 ppkt. 7 oraz SIWZ cz. XII pkt. 2f) „Wykonawcy
udostępnią Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia wózki transportowe zamknięte typu „bemar”
do transportu wewnętrznego dostarczonych posiłków w ilości 6 sztuk”
Pyt. 6
W związku z niejasnymi zapisami w SWIZ prosimy o informacje czyi pracownicy będą
odpowiedzialni za dystrybucję posiłków do pacjenta?
Ad. 6
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ pkt.4 ppkt. 3, posiłki będą dostarczane bezpiecznie
przez Wykonawcę do wyznaczonych miejsc na oddziałach w siedzibie Zamawiającego (kuchenki
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oddziałowe)”. Transport posiłków z kuchenek oddziałowych do pacjenta leży po stronie
Zamawiającego.
Pyt. 7
Prosimy o wyjaśnienie czy w SIWZ w pkt 2 ppkt d mowa jest o wózkach bemarowych czy wózkach
transportowych (przewożących posiłki z samochodu do kuchenki oddziałowej)?
Ad. 7
W pkt. XII pkt.2d) SIWZ, Zamawiający miał na myśli wózki transportowe.
Pyt. 8
W związku z zapisami w SIWZ dotyczącymi wózków bemarowych prosimy o informacje czy
Zamawiający ma jakieś wymagania dotyczące wózków bemarowych, czy ich rodzaj i wielkość mogą
być dowolne z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych?
Ad. 8
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ pkt.4 ppkt. 7 wózki transportowe muszą być zamknięte
- typu „bemar” i posiadać wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia (do wglądu Zamawiającego w
trakcie realizacji umowy), muszą odpowiadać aktualnym zasadom systemu HACCP oraz utrzymywać
stałą temperaturę potraw. Ponadto wózki powinny być wyposażone w blat ułatwiający wydawanie
posiłków oraz służący do umieszczenia sztućców i naczyń, a w dolnej części półkę odkładczą. Wózki
bemarowe powinny być jezdne, dwukomorowe (230V), wykonane ze stali nierdzewnej. Przykładowe
wymiary wózka długość około 1320 mm, szerokość około 690 mm, wysokość około 900 mm
Pyt. 9
Prosimy o wyjaśnienie jakie termosy Zamawiający miał na myśli pisząc – „termosy obiadowe”?
Ad. 9
Zgodnie z zapisami SIWZ cz. XII pkt. 2h) termosy obiadowe w ilości min. 6 sztuk przeznaczone są
dla pacjentów oczekujących na badania czyli Zamawiający miał na myśli termosy obiadowe na tzw.
jedną porcję.
Pyt. 10
Czy wszyscy pacjenci otrzymują posiłki w naczyniach jednorazowych?
Ad. 10
Tak.
Pyt. 11
W związku z zapisami w SIWZ prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w pkt 2 SIWZ
w ppkt p – gdzie mowa jest o przestrzeni ładunkowej zamkniętej zgodnie z Rozporządzeniem Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.739 z dnia
29.06.2012 r.), prosimy o wyjaśnienie skoro Wykonawca nie prowadzi działalności leczniczej to w
jaki sposób powinien się dostosować do tego wymogu?
Ad. 11

W związku z realizacją usługi w podmiocie leczniczym, Zamawiający oraz Wykonawca
zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.739 z dnia 29.06.2012 r.), a w szczególności w
zakresie transportu żywności - § 26 tj. przestrzeń ładunkowa środków transportu żywności z
wyłączeniem opakowań jednorazowych, jest przestrzenią zamkniętą, odpowiednio do rodzaju
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ładunku, a także środki transportu są wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i
dezynfekcję.
Pyt. 12
Czy odbiór brudnych naczyń może następować z kolejną dostawą posiłków?
Ad. 12
Nie, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ pkt.4 ppkt. 26, Wykonawca zobowiązany jest do
odbioru zużytych naczyń jednorazowego użytku po każdym posiłku.
Pyt. 13
W związku z długością trwania umowy proponujemy wprowadzenie do umowy zapisów, które
dawałyby możliwość wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy np. w przypadku zmiany stawki VAT,
zmiany wskaźnika GUS, który ma bardzo duży wpływ na jakość produktów używanych przez
Wykonawcę do produkcji posiłków?
Ad. 13
Zgodnie z treścią § 11.2 projektu umowy „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy
wyłącznie w sytuacjach opisanych w cz. XXVII SIWZ”. W pkt XXVII tiret 1 SIWZ Zamawiający
wskazał wprost, że dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie
konieczności zmiany ceny
ofertowej brutto w sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT będzie wynikała ze zmiany przepisów
prawa. W związku z powyższym zmiana treści umowy w tym zakresie jest bezzasadna.
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości ceny netto osobodnia za świadczenie usług stanowiących
przedmiot umowy maksymalnie o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni.
Wzrost ceny o przedmiotowy wskaźnik może nastąpić nie wcześniej niż od miesiąca następnego po
opublikowaniu wskaźnika przez Prezesa GUS. Pierwsze zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej może
nastąpić w 2016 roku.
Tym samym Zamawiający dokona modyfikacji cz. XXVII SIWZ przedmiotowym zakresie.
Pyt. 14
W związku z niejasnościami w SIWZ prosimy o informacje kto będzie przekładał pojemniki GN z
termoportów do wózków bemarowych?
Ad. 14
Pojemniki GN z wózków transportowych do wózków bemarowych będą przekładali pracownicy
Zamawiającego.
Pyt. 15
W związku z niejasnościami w SIWZ prosimy o informacje kto będzie transportował wózki bemarowe
z posiłkami do kuchenek oddziałowych?
Ad. 15
Wózki bemarowe pozostają na stanie u Zamawiającego zgodnie z SIWZ w ilości 6 sztuk, natomiast
transport posiłków odbywać się będzie za pomocą wózków transportowych do kuchenek
oddziałowych przez kierowcę Wykonawcy.
Pyt. 16
Czy wózki typu bemar zamknięty - mają mieć zamykane doły (szafki) czy zamykaną górę (blaty)?
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Ad. 16
Zamawiający wymaga wózków bemarowych zgodnie z odpowiedzią nr 8, tym samym wózki nie
posiadają zamykanych dołów.
Pyt. 17
W związku z zapisami w umowie a par. 3 ust 14 prosimy o wyjaśnienie czy zapis ten oznacza, że
Wykonawca ma zabierać z oddziałów brudne porcjowniki i dostarczać czyste z kolejną dostawą?
Ad. 17
Tak, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru brudnych porcjowników i dostarczenia ich z kolejną
dostawą.
Pyt. 18
W związku z zapisami w umowie a par. 3 ust 14 prosimy o wyjaśnienie czy posiłki mają być
wydawane na zastawie jednorazowej czy zastawie wielorazowej?
Ad. 18
Posiłki dla pacjenta mają być wydawane na zastawie jednorazowej
Pyt. 19
W związku z zapisami w umowie w par 3 ust 21 prosimy o wyjaśnienie czy zapis dotyczy
pomieszczeń Wykonawcy?
Ad. 19
Tak. Zapis ten dotyczy pomieszczeń Wykonawcy
Pyt. 20
W związku z zapisami w umowie w par 5 ust 3 prosimy o wyjaśnienie czy w ww. punkcie jest mowa
o pomieszczeniach Wykonawcy i jego kuchni przygotowującej posiłki dla Zamawiającego?
Ad. 20
Tak. Zapis ten dotyczy pomieszczeń Wykonawcy
Pyt. 21
W związku z zapisami w umowie w par 5 ust 6 prosimy o doprecyzowanie, że punkt ten dotyczy
udokumentowanych i potwierdzonych przez służby sanitarne przypadków.
Ad. 21
Tak, zapis ten dotyczy udokumentowanych i potwierdzonych przez służby sanitarne przypadków.
Pyt. 22
Czy masło w opakowaniu jednorazowym rozumiane jest przez Zamawiającego jako masło
zapakowane przez producenta czy jako zapakowane w opakowanie jednorazowe przez pracowników
Wykonawcy?
Ad. 22
Masło w opakowaniu jednorazowym rozumiane jest przez Zamawiającego jako masło zapakowane
przez producenta o gramaturze 10g.
Pyt. 23
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Czy na dietę cukrzycową lub diety specjalne oraz dla dzieci kefir lub jogurt powinien być podawany
zapakowany przez producenta czy może być dostarczany w opakowaniach zbiorczych do rozdziału
przez pracowników dystrybucji?
Ad. 23
Zamawiający wymaga by w każdej diecie kefir lub jogurt był podawany w oryginalnych
opakowaniach tj. zapakowany przez producenta.
Pyt. 24
Prosimy o podanie gramatury dla kefirów, jogurtów dla diet cukrzycowych itp. oraz dzieci?
Ad. 24
Nie mniej niż 150 gram
Pyt. 25
Czy herbata ma być dostarczana w postaci suchej czy płynnej na oddziały?
Ad. 25
Herbata na oddziały musi być podana w postaci płynnej, natomiast zapas w postaci sypkiej.
Pyt. 26
Czy w weekendy zamiast zupy mlecznej może być kawa mleczna?
Ad. 26
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 27
Prosimy o informacje czy zapas, o którym mowa w zał. nr 1 pkt 4 ppkt. 14 ma być dostarczony na
każdy oddział czy do ogólnej dyspozycji wszystkich czy do każdego budynku?
Ad. 27
Zamawiający wymaga dostarczenia zapasu do jednego punktu.
Pyt. 28
Prosimy o podanie ilości osobodni z ostatniego okresu w układzie poniżej tabeli:
Nazwa
diety/miesiąc
Podstawowa
Łatwostrawna
itp….inne
występujące w
okresie ostatnich
12 miesięcy

5.13 6.13 7.13 8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 1.14

2.14

3.14

4.14

Ad. 28
Zamawiający nie posiada rejestru ilości osobodni w podziale na diety.
Pyt. 29
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W związku z ochroną danych osobowych i niemożnością podawania imion i nazwisk osób do
publicznej informacji prosimy o zmianę załącznika nr 8, tak aby nie naruszał on ustawy o ochronie
danych osobowych lub możliwość utajnienia tego dokumentu?

Ad. 29
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji treści załącznika nr 8 do SIWZ. Prawo do
żądania od wykonawców wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wynika
wprost z treści § 1.1.7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231) . Przepis ten wskazuje, że w celu oceny spełniania
przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych, (…) „zamawiający może żądać następujących dokumentów(…)
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami”. Użycie przez ustawodawcę słowa „wykaz osób” wskazuje
jednoznacznie, że wykonawca jest zobowiązany do wskazania danych osobowych tj. imienia
i nazwiska osoby.
Zamawiający wskazuje równocześnie, że Wykonawca jest uprawniony na etapie składania oferty do
utajnienia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, jednak na etapie badania i oceny ofert
Zamawiający jest zobowiązany do badania, czy zastrzeżenie przez wykonawcę części oferty było
uzasadnione.
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