Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn.18.05.2016r

DZP/16PN/2016
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 w Zabrzu Sp. z o.o. Sygn. Sprawy DZP/16PN/2016
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
Prosimy o potwierdzenie czy dla diety podstawowej i łatwostrawnej przy posiłku śniadaniowym i
kolacyjnym planując jadłospisy, poprawne będzie zastosowanie margaryny Ramy w jednorazowym
opakowaniu 15 g/os lub masła roślinnego w jednorazowym opakowaniu 15 g /os.?
Ad. 1
Tak
Pyt. 2
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy zaplanowane do śniadania i kolacji dodatku do pieczywa dla
diety łatwostrawnej z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów w formie margaryny
ramy w ilości 15 g/os będzie poprawne?
Ad. 2
Tak
Pyt. 3
Nie do końca zrozumiały jest zapis z rozgraniczeniem pieczywa na poszczególne diety, prosimy o
doprecyzowaniu rodzaju pieczywa do śniadania i kolacji np.:
dieta podstawowa:
śniadanie – pieczywo mieszane 150 g (chleb graham 100 g, bułka pszenna 50 g)
kolacja – pieczywo miesane150 g (chleb żytni 100 g, bułka pszenna 50 g)
dieta łatwostrawna:
śniadanie – pieczywo mieszane 150 g (chleb pszenny 100 g, bułka pszenna 50 g)
kolacja – pieczywo miesane150 g (chleb pszenny 100 g, bułka pszenna 50 g)
dieta z ogr. łatwo przyswajalnych węglowodanów :
śniadanie – chleb żytni 100 g, graham 50 g
kolacja - chleb żytni 100 g, graham 50 g
Ad. 3
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ pkt. 5 ppkt 7 „ 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)”
Dla diety łatwostrawnej, wrzodowej i wątrobowej Zamawiający wymaga pieczywa pszennego
rozumianego jako bułka i chleb)
Pyt. 4
Z zgodnie z przykładowym jadłospisem zał nr 13 dla diety podstawowej produkty tj.: wywar mięsnowarzywny, śmietana, olej, mają być wyrażone w gramach. Czy taki był zamysł Zamawiającego, czy
błędem będzie wpisanie jednostki w ml?
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Ad. 4
Zamawiający dopuszcza przedstawienia wywaru mięsno-warzywnego w gramach lub ml.
Pyt. 5
Czy Zamawiający potwierdza, że kaloryczność dla diety podstawowej, łatwostrawnej oraz
łatwostrawnej z ogr. łatwo przyswajalnych węglowodanów ma być taka sama zgodnie z zał. nr 13 do
SIWZ tj. 2000 -2300 kacl?
Ad. 5
Tak
Pyt. 6
Prosimy o potwierdzenie czy masło o zawartości 82 % ma być uwzględniane w jadłospisie wyłącznie
dla dzieci?
Ad. 6
Tak
Pyt. 7
Czy Zamawiający wymaga aby napoje np. herbata podawana była bez cukru jak to jest w zał. nr 13.
A jeżeli nie to w jaki sposób należy rozpisać herbatę z cukrem, np. herbata 245 ml, cukier 5 g aby
suma stanowiła 250 ml jak to jest w wymaganiach SIWZ?
Ad. 7
Napoje czyli herbata, kawa należy rozpisać bez cukru w ilości 250ml.
Pyt. 8
Zamawiający w przykładowym jadłospisie w zał nr 13 podał do pieczywa margarynę Ramę 82%.
Margaryna Rama posiada zawartość tłuszczu 60%, czy zatem Wykonawca przy układaniu jadłospisu
na zastosować się do wzoru Zamawiającego czy wpisać wartość zgodną z danymi na etykiecie
produktu?
Ad. 8
Zamawiający wymaga wpisania danych zgodnie z etykietą. Tym samym Zamawiający zmienia
załącznik nr 13 do SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)
Pyt. 9
W § 5 ust. 1 proponujemy dodać, iż kontrole będą wykonywane w obecności upoważnionych
przedstawicieli ze strony Wykonawcy. Z kontroli strony spiszą protokół.
Ad. 9
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 10
W § 6 ust. 1 proponujemy zapisać, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego
winy oraz w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, przy czym odpowiedzialność ustala
się na podstawie:
 protokołu z postępowania wyjaśniającego ustalającego okoliczności powstania szkody,
sporządzonego przy udziale przedstawicieli stron umowy lub osób przez nich upoważnionych,
 udokumentowanej wartości księgowej mienia utraconego (dokumentuje Zamawiający przy
udziale Wykonawcy i osób przez niego upoważnionych) poprzez przedstawienie kartoteki środka
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trwałego lub innego dokumentu księgowego stwierdzającego faktyczną wartość utraconego
mienia,
protokołu uzgodnień stron umowy lub osób przez nich upoważnionych, w wyniku oceny
materiału dowodowego i innych okoliczności wpływających na ocenę strat,
rachunku za poniesione straty na podstawie protokołu uzgodnień stron wystawionego w postaci
noty obciążeniowej za straty, płatnej w ciągu 30 dni po bezspornym ich zatwierdzeniu przez obie
Strony.”

Ad. 10
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 11
Prosimy o wyjaśnienie treści § 6 ust. 4 i ust. 5.
Ad. 11
Wprowadzenie wymogu w treści umowy § 6 ust. 4 i ust. 5 posiadania dowodów zakupu jak i etykiet
produktów, z których przygotowywane są posiłki ma na celu sprawdzenie przez Zamawiającego
pochodzenia produktów, a także składu surowca, ważności, wartości odżywczej
Pyt. 12
W § 9 ust. 1 pkt. 1) proponujemy wykreślić i wprowadzić do umowy zapis: „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 10 % wynagrodzenia
miesięcznego netto.”
Ad. 12
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 13
W § 9 ust. 1 pkt. 2) i 3)
proponujemy zmienić podstawę naliczenia kary umowne
do 0,5 % wartości netto posiłków dostarczonych z wadą/za godzinę zwłoki w dostawie posiłków.
Ad. 13
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 14
W § 9 ust. 2 zapisać, iż kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej w ciągu 30 dni
po bezspornym ich zatwierdzeniu przez obie Strony - każda taka nota musi zostać poprzedzona
postępowaniem wyjaśniającym
Ad. 14
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 15
W § 9 ust. 3 wpisać iż również Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
Ad. 15
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 16
W § 9 dodać zapis w brzmieniu: „Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej
wykonania usługi w chwili dostarczenia posiłków, jednakże nie później niż w ciągu do 30 minut
od chwili dostarczenia kwestionowanego posiłku. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi reklamacji w tym
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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 protokole podpisanym przez obustronną Komisję,
z wyznaczeniem terminu do dokonania poprawek. Usługę uważa się za wykonaną prawidłowo,
gdy Wykonawca usunie uchybienia w wyznaczonym terminie.
Ad. 16
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 17
W § 10 ust. 4 prosimy o określenie co będzie rozumiane przez nienależyte wykonanie przez
Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
Ad. 17
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 18
W § 10 ust. 7 wnioskujemy o jego wykreślenie. Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu
wypowiedzenia nie może wiązać się z nałożeniem na Wykonawcę kary umownej gdyż jest to
sprzeczne z istotą rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określoną w kodeksie
cywilnym.
Ad. 18
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
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