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Ul. M. Skłodowskiej – Curie 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 30.06.2014r

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
Czy Zamawiający uzna dokument zgodny z wymaganiami jeżeli zamiast dokumentu opisanym w
SIWZ XIII.1.13 tj opinia sanitarna potwierdzająca, że środki transportu, wykorzystywane do
realizacji zamówienia i dopuszczone są do przewozu żywności
Przedstawi decyzję potwierdzająca, że środki transportu, wykorzystywane do realizacji zamówienia i
dopuszczone są do przewozu żywności ?
Ad. 1
Tak, Zamawiający opisując ten warunek miał na myśli opinie/ decyzje/ zezwolenia dla środków
transportu, wykorzystywanych do realizacji zamówienia, dopuszczające te środki do przewozu
żywności, wydane przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.
Pyt. 2
Czy Zamawiający uzna dokument zgodny z wymaganiami jeżeli za miast dokumentu opisanym
w SIWZ XIII.1.11 tj zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Przedstawi dokument opsany w w SIWZ XIII.1.12 tj. opinia/ zezwolenie na realizację usługi w
systemie cateringowym właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej
potwierdzającej, że:
obiekt spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji i w obrocie
środkami spożywczymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie
produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem nimi; tym samym
Wykonawca może produkować i obracać żywnością, czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz
i realizować usługę żywienia zbiorowego w systemie cateringowym,
i w tym dokumencie jest dodatkowo informacja o której pisze Zamawiający w SIWZ XIII.1.11,
że
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ……….., dokonuje w dniu xx.xx.xxx r. wpisu do
rejestru Zakładów Podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektorati Sanitarnego w ……….. pod numerem
………..?
Ad. 2
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
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Pyt. 3
Ile osób wykonuje aktualnie przedmiot niniejszego zamówienia? Prosimy o podanie rodzaju umów
oraz na jaki okres zostały one zawarte, np. umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas
nieokreślony, umowa zlecenia, umowa o dzieło itp. Czy wśród tych osób są osoby, które zostały
przejęte od Zamawiającego do obecnego Wykonawcy?
Ad. 3
Zamawiający informuje, że w obecnie realizowana jest umowa z Wykonawcą P.P.H.U. „JOL-MARK”
Marek Krzysiak, ul. Kamienna 7, 34-350 Węgierska Górka, który został wyłoniony w postępowaniu
przetargowym w 2013 roku. W związku z powyższym Zamawiający nie zatrudnia żadnych osób
związanych z tą usługą.
Pyt. 4
Czy umowy zawarte z osobami wykonującymi przedmiot niniejszego zamówienia rozwiązują
się w ostatnim dniu wykonywania zamówienia przez dotychczasowego Wykonawcę?
Ad. 4
W związku z odpowiedzią nr 3 pytanie nie dotyczy Zamawiającego
Pyt. 5
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający terminowo realizuje płatności wobec
swoich wierzycieli a w szczególności wobec dotychczasowego Wykonawcy usług objętych
niniejszym postępowaniem oraz czy posiada wobec nich zadłużenie? Jeśli tak to prosimy o wskazanie
wysokości zadłużenia oraz za jaki okres jest to zadłużenie?
Ad. 5
Zamawiający terminowo realizuje płatności wobec swoich wierzycieli i nie posiada wobec
nich zadłużenia
Pyt. 6
Jaka firma aktualnie utylizuje odpady pokonsumpcyjne? Prosimy o podanie kodu odpadu i ich ilości w
kg/ rok.
Ad. 6
Zgodnie z obowiązującą umową z P.P.H.U. „JOL-MARK” odpady pokonsumpcyjne dla tej firmy
utylizuje firma Rrmondis Medison Sp. z o.o.
Pyt. 7
Czy Zamawiający dobrze rozumie ze do oferty ma załączyć trzy jadłospisy tj.; 1 dzień dla diety
normalnej, 1 dzień dla diety łatwostrawnej , 1 dzień dla diety łatwostrawnej z ograniczeniem łatwo
przyswajalnych węglowodanów ?
Ad. 7
Zamawiający wymaga wraz z ofertą przedstawienia pojedynczego (na jeden dzień) jadłospisu dla
diet: podstawowej, łatwostrawnej oraz łatwostrawnej z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych
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
W załączniku nr 7 do SIWZ – umowa o wykonywanie żywienia pacjentów
Pyt. 8
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy możliwości podwyższenia
wynagrodzenia umownego Wykonawcy o:
w przypadku znacznego zmniejszenia średniej miesięcznej (liczonej z dwóch ostatnich
miesięcy) ilości zamawianych posiłków- o koszty związane ze spadkiem ilości osobodni.”
Ad. 8
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 9
W § 9 ust. 1 proponujemy obniżenie kar umownych i w związku z tym treść § 9 ust. 1 zmienić
następująco: „W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności
zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca może naliczyć drugiej stronie karę umowną w
wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego netto.” W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy (uchybienia), Zamawiający może
naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za
uchybienie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybienia i nie usunięcia uchybienia
przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Kary umowne będą płatne na podstawie noty
obciążeniowej w ciągu 30 dni po bezspornym ich zatwierdzeniu przez obie Strony....”
Ad. 9
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 10
W § 9 proponujemy dodać zapis w brzmieniu: „Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji
dotyczącej wykonania usługi w ciągu do 30 minut od chwili dostarczenia kwestionowanego posiłku.
Jeżeli Zamawiający nie zgłosi reklamacji w tym terminie, nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia
związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi. Każdorazowe stwierdzenie
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę wymaga udokumentowania w
formie pisemnej oraz wyznaczenia terminu do usunięcia uchybienia. Usługę uważa się za wykonaną
prawidłowo, gdy Wykonawca usunie uchybienia w wyznaczonym terminie.”
Ad. 10
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 11
W § 10 proponujemy dodać zapis w brzmieniu: „Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku:
- gdy nastąpi wzrost kosztów wytworzonych posiłków, co powodować będzie działalność
Wykonawcy związaną z wykonywaniem przedmiotu niniejszego zamówienia ze stratą,
- znacznego ograniczenia zamówienia na posiłki stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia.”
Ad. 11
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
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