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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
W treści Siwz 4. Przyjęcie posiłków przez Zamawiającego. 6) Pojemniki do transportu posiłków
muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym zasadom systemu HACCP. Pojemniki muszą być w
dobrym stanie technicznym i higienicznym oraz muszą być szczelnie zamknięte. Wykonawca musi
dostarczyć Zamawiającemu atesty na wszystkie pojemniki transportowe, które będą wykorzystywane
w trakcie świadczenia usługi (w trakcie realizacji umowy). Ponieważ zgodnie z aktualnymi
przepisami dla wszystkich urządzeń i wyposażenia, mających kontakt z żywnością, obecnie
obowiązują tzw. deklaracje zgodności wystawiane przez producenta lub dostawcę urządzeń
/wyposażenia, czy Zamawiający pod pojęciem atest rozumie taki właśnie dokument?
Ad. 1
Tak Wykonawca dla wszystkich urządzeń i wyposażenia, mających kontakt z żywnością, może
przedstawić deklaracje zgodności.
Pyt. 2
W treści Siwz 8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnione wózki „bemar”, m.in.
pokrywa koszty napraw, konserwacji, zapewnia urządzenia zastępcze w przypadku awarii urządzeń z
przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;
Czy za naprawy wszelkich uszkodzeń związanych z błędami pracowników Zamawiającego tez ponosi
koszty Wykonawca ?
Ad. 2
W przypadku uszkodzeń wózków bemarowych przez pracowników Zamawiającego, to Zamawiający
ponosi koszty naprawy tych wózków.
Pyt. 3
Z jaką częstotliwością ma się odbywać odbiór odpadów i czy z jednego wyznaczonego miejsca , czy z
oddziałów?
Ad. 3
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ pkt.4 ppkt. 27, Wykonawca zobowiązany jest do
odbioru zużytych naczyń jednorazowego użytku, a tym samym odpadów pokonsumpcyjnych po
każdym posiłku z jednego wyznaczonego miejsca przez Zamawiającego

DZP/22PN/2014

Strona 1 z 2

Pyt. 4
Czy Zamawiający przeznacza Wykonawcy na terenie szpitala pomieszczenie, w którym można
wykonywać zabiegi mycia i dezynfekcji pojemników przeznaczonych do składania i transportu
odpadów pokonsumpcyjnych?
Ad. 4
Nie
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