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Zabrze, dn. 22.08.2014r

DZP/29PN/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/29PN/2014.
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęło zapytanie
jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1
Czy Zamawiający wymaga stosowania (i zawarcia również w jadłospisie przykładowym) produktów
typu LIGHT dla diety łatwo strawnej z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów?
Ad. 1
Tak
Pyt. 2
Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż ma dołączyć do oferty przykładowe jadłospisy jednodniowe dla
diet: podstawowej, łatwo strawnej i cukrzycowej?
Ad. 2
Tak, Zamawiający wymaga wraz z ofertą przedstawienia pojedynczego (na jeden dzień) jadłospisu dla
diet: podstawowej, łatwostrawnej oraz łatwostrawnej z ograniczeniem łatwo przyswajalnych
węglowodanów z podaniem kaloryczności i gramatury całej potrawy, a także gramatury,
kaloryczności oraz składu jakościowego produktu w oparciu o przykładowy jadłospis stanowiący
załącznik nr 13 do SIWZ.
Wartość kaloryczną jadłospisu należy wyliczyć z gramatury, którą pacjent dostaje na talerzu.
Pyt. 3
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie masła roślinnego w dietach: podstawowej, łatwo strawnej i
cukrzycowej?
Ad. 3
Zamawiający dopuszcza stosowanie masła roślinnego w dietach: łatwo strawnej i cukrzycowej
Pyt. 4
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie wszystkich surówek w diecie cukrzycowej?
Ad. 4
Tak z dozwolonych produktów w tej diecie
Pyt. 5
Prosimy o potwierdzenie, iż 150g pieczywa do śniadania i kolacji to łączna waga różnych rodzajów
chleba/bułek zaplanowanych do tych posiłków?
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Ad. 5
Tak. Zamawiający wymaga po 150 g pieczywa mieszanego do śniadania i 150g pieczywa do kolacji.
Pieczywo mieszane (w rozumieniu graham, żytnie, pszenne) i rozumiane jako bułka i chleb – 150 g
(np. śniadanie: bułka pszenna 50g + chleb graham 100g, kolacja: bułka graham 50g + chleb żytni 100g
w zależności od diety)
Pyt. 6
Czy Zamawiający uzna wymóg planowania do śniadań i kolacji pieczywa mieszanego za spełniony
jeśli Wykonawca zaproponuje dla diety łatwo strawnej z ograniczeniem łatwo przyswajalnych
węglowodanów chleb razowy oraz bułkę grahamkę a dla diety łatwo strawnej chleb pszenny i bułkę
pszenną? Pragniemy zauważyć, iż w powyższych dietach jedynie te rodzaje pieczywa są dozwolone i
wskazane w nieograniczonych ilościach do spożycia.
Ad. 6
Zamawiający uzna wymóg planowania do śniadań i kolacji pieczywa mieszanego za spełniony jeśli
Wykonawca zaproponuje dla diety łatwo strawnej z ograniczeniem łatwo przyswajalnych
węglowodanów chleb razowy oraz bułkę grahamkę a dla diety łatwo strawnej chleb pszenny i bułkę
pszenną.
Pyt. 7
Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż dystrybucją posiłków będą zajmować się pracownicy
Zamawiającego?
Ad. 7
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
oddziałowe)”. Transport posiłków z kuchenek oddziałowych do pacjenta leży po stronie
Zamawiającego.
Pyt. 8
Proszę o podanie ilości kuchenek oddziałowych, do których będą dostarczane posiłki przez
Wykonawcę.
Ad. 8
Zamawiający posiada 5 kuchenek oddziałowych
Pyt. 9
Czy w trakcie trwania na żywienie Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości łóżek w Szpitalu (albo
ich zmniejszenie)?
Ad. 9
Nie
Pyt. 10
Czy w trakcie trwania kontraktu na żywienie Zamawiający przewiduje prowadzenie remontów na
oddziałach, które mogą skutkować ich czasowym wyłączeniem i jednoczesnym zmniejszeniem liczby
żywionych pacjentów?
Ad. 10
Tak
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Pyt. 11
Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na kuchenkach oddziałowych, oraz kto myje i
dezynfekuje wózki bemarowe?
Ad. 11
Za utrzymanie porządku w kuchenkach oddziałowych oraz mycie i dezynfekcje wózków bemarowych
odpowiedzialny jest Zamawiający.
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