
 

Katowice, dnia 24.04.2015 r.  
ZP/1628/15 
 

Uczestnicy postępowania  
przetargowego  
W s z y s c y  

 
Dot. przetargu nieograniczonego na catering – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia 
pacjentów     
 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 Prosimy o podanie faktycznej ilości żywionych na poszczególnych oddział w podziale na diety w okresie 

ostatniego roku. 
Odp.: Łącza ilość wydanych (całodniowych) posiłków pacjentom w ciągu ostatniego roku w rozbiciu na 

oddziały: 
Oddział chirurgii ogólnej – 1 418 
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej – 2 781 
Oddział reumatologii – 8 045 
Oddział neurologii – 3 738 
Oddział rehabilitacji neurologicznej – 3 913 
Oddział internistyczny – 7 237 
ZPO –  11 610 
Oddział rehabilitacyjny – 942  
Oddział rehabilitacji kardiologicznej – 2 010 
Ogólna średnia ilość poszczególnych diet wynosiła: 
Podstawowa     - 47,66% 
Łatwostrawna      - 18,25% 
Z ograniczeniem tłuszczu   -   3,86% 
Z ograniczeniem substancji pobudzających  
Wydzielanie soku żołądkowego   -   2,85% 
O kontrolowanej zawartości kwasów  
tłuszczowych     -   1,20% 
Z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych 
węglowodanów     - 21,75% 
O zmiennej konsystencji   -   2,51% 
Inne (bezglutenowa, bezpurynowa, itp.)  -   1,92% 

Pyt. 2 Prosimy o przedłożenie przykładowego jadłospisu. 
Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 

zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi.  

Pyt. 3 Prosimy o podanie ilości łóżek w rozbiciu na każdy oddział. 
Odp.: Ilość łóżek w poszczególnych oddziałach: 

Oddział chirurgii ogólnej – 18 
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej – 18 
Oddział reumatologii – 30 
Oddział neurologii – 16 



 

Oddział rehabilitacji neurologicznej – 12 
Oddział internistyczny – 35 
ZPO –  35 
Oddział rehabilitacyjny – 4 
Oddział rehabilitacji kardiologicznej – 11  

Pyt. 4 Ze względu na zabudowę pawilonową i rozproszenie budynków Zamawiającego, prosimy o rozważenie 
wydłużenia czasu dostawy poszczególnych posiłków do 30 minut, ze względu na ograniczoną możliwość 
kierowcy w zakresie obsłużenia jednocześnie w ciągu 15 minut wszystkich oddziałów. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ (zał. nr 6 - II.2 ) […]godziny dostaw dziennych posiłków uważa się za dotrzymane 
w przypadku osobistego zgłoszenia przez Wykonawcę (osobę dostarczającą posiłki) osobie upoważnionej 
przez Zamawiającego, po wjeździe na teren Zamawiającego, w zakreślonym przedziale czasowym, 
przywozu danej dostawy[…] 

Pyt. 5 Prosimy o skorygowanie Formularza Ofertowego w pozycji ilość posiłków standardowych w okresie 
obowiązywania umowy. Wg Oferenta wskazana liczba jest nieprawidłową (zawyżoną), względem 
deklaracji w pkt. II.3 „Wielkość dziennych dostaw” z załącznika nr 6 do SIWZ „Opis przedmiotu 
zamówienia”. 

Odp.: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, prawidłowa ilość posiłków standardowych to 
46 320.  

Pyt. 6 Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 10% czy też w wysokości 5% ponieważ zaistniała  rozbieżność w zapisach SIWZ? 

Odp.: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, prawidłowa wysokość zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy to 5 %. 

Pyt. 7 Prosimy o potwierdzenie lub modyfikację zał. nr 1 do siwz albowiem aktualna treść tego załącznika tj. 
podana liczba posiłków standardowych wskazuje że dzienna liczba osobodni to 1269,04.  

Odp.: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, prawidłowa ilość posiłków standardowych to 
46 320.  

Pyt. 8 Czy wymieniony w rozdz. I pkt 1.2 załącznika nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) skład poszczególnych 
posiłków dotyczy jedynie diety podstawowej czy też także innych diet, jeżeli dotyczy także innych diet 
prosimy o ich dokładne podanie gdyż Wykonawca chcąc przygotować należycie przykładowe jadłospisy 
stanowiące załącznik do oferty nie wie czy jako wiążące w pierwszej kolejności uznać postawione 
wymagania Zamawiającego czy też przyjęte standardy żywienia ludzi z przywołanych w siwz 
wydawnictw? 

Odp.:  Dotyczy wszystkich posiłków z zachowaniem zasad przygotowania poszczególnych diet. 
Pyt. 9 Czy podana minimalna gramatura produktów zawarta w   rozdz. I pkt 1.2 załącznika nr 6 (opis przedmiotu 

zamówienia) dotyczy diety podstawowej czy też innych diet? Prosimy o ich dokładne podanie gdyż 
Wykonawca chcąc przygotować należycie przykładowe jadłospisy stanowiące załącznik do oferty nie wie 
czy jako wiążące w pierwszej kolejności uznać postawione wymagania Zamawiającego czy też przyjęte 
standardy żywienia ludzi z przywołanych w siwz wydawnictw 

Odp.: Zamawiający informuje, że w rozdz. I pkt 1.2 załącznika nr 6 brak informacji o gramaturze produktów. 
Pyt. 10 Prosimy o przekazanie przykładowego jadłospisu dekadowego z podaną gramaturą potraw na podstawie 

którego żywieni są obecnie Pacjenci. 
Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 

zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi.  

Pyt.11 Na podstawie zebranych informacji przez Szpital z ostatnich 12 miesięcy prosimy o przekazanie 
zestawienia ilu pacjentów w oparciu o poszczególne diety było żywionych w każdym z ostatnich 12 
miesięcy w rozbiciu na poszczególne diety – informacja ta jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania 



 

oferty ponieważ koszt posiłków jest różny w zależności od rodzaju diety. Brak tych informacji 
uniemożliwia prawidłową kalkulację oferty i faworyzuje obecnego wykonawcę który posiada takie 
informacje. 

Odp.: Jak odpowiedź na pyt. 1.  
Pyt. 12 Zamawiający w rozdz. IX pkt 2.13 SIWZ pisze:  

- jednodniowego przykładowego jadłospisu diety wysokobiałkowej dla diety podstawowej dla posiłku 
standardowego, 

- jednodniowego przykładowego jadłospisu diety cukrzycowej dla diety podstawowej dla posiłku 
standardowego, 

Prosimy o wyjaśnienie użytych zwrotów i dokładniejsze określenie dla pacjentów z jakimi jednostki 
chorobowymi należy przygotować te jadłospisy zwłaszcza że dieta cukrzycowa powinna być modyfikacją 
diety łatwostrawnej a nie podstawowej. Brak tych informacji uniemożliwia prawidłowe przygotowanie 
jadłospisów które potwierdzać powinny spełnianie oczekiwań Zamawiającego. Wykonawca nie znając 
adresatów posiłków nie jest w stanie należycie opracować programu (jadłospisu) żywienia.  

Odp.:  Zamawiający zmienia treść SIWZ, w związku z czym Rozdz. IX pkt 2.13 lit. f) tiret 3 i 4 otrzymują 
brzmienie: 

- jednodniowego przykładowego jadłospisu diety bogatobiałkowej dla posiłku standardowego – dieta 
dla pacjentów z chorobą nowotworową, wyniszczeniem organizmu, 

- jednodniowego przykładowego jadłospisu diety z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów 
dla posiłku standardowego – dieta dla pacjentów z chorobą cukrzycową. 

Pyt. 13 Czy pacjenci żywieni w oparciu o dietę cukrzycową  powinni  otrzymywać również zupę mleczną ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość ujęcia w jadłospisie zupy mlecznej dla diety tzw. cukrzycowej, ale nie 

wymaga. 
Pyt. 14 Zamawiający wymieniając skład poszczególnych posiłków standardowych w zał. nr 6 do siwz w pkt 1.2 

pisze o 1 dodatku do śniadań i kolacji czy należy to rozumieć że Zamawiający nie wymaga dodatku 
warzywno – owocowego do każdego śniadania i kolacji ? Jeżeli wymaga to do jakich diet i jak się to ma do 
tego że wymaga 1 dodatku do śniadania i kolacji? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 15 Na podstawie informacji z ostatnich 12 miesięcy ile średnio dziennie przebywa pacjentów na oddziale 

ZPO? 
Odp.: 30. 
Pyt. 16 Prosimy o informację jakie  pieczywo (razowe,żytnie,pszenne)  do jakiej diety Zamawiający wymaga? 

Zwłaszcza jakie dla diety cukrzycowej?  
Odp.: Zgodnie z zachowaniem zasad przygotowania poszczególnych diet. 
Pyt. 17 Ilu  posiłków dziennie Zamawiający wymaga dla diety cukrzycowej a ilu dla diety cukrzycowej 

podstawowej dla której jadłospis należy złożyć do oferty?  
Odp.: Wg zapotrzebowania. 
Pyt. 18 Czy zamawiający wyznacza ile razy w dekadzie ma znaleźć się do obiadu danie bezmięsne, mięsna, 

półmięsne czy ryba? 
Odp.: Zamawiający wymaga zaplanowania w 10-dniowych jadłospisach min. 4 dań mięsnych, 3 półmięsnych, 1 

bezmięsne, 1 ryba oraz 1 danie proponowane przez Wykonawcę. 
Pyt. 19 Czy zamawiający wyznacza ile razy w dekadzie ma znaleźć się do śniadania  czy kolacji jako dodatek  

wędlina, dżem,   miód itp? 
Odp.: Nie. 
Pyt. 20 Czy Wykonawca dobrze rozumie, że „jadłospis diety cukrzycowej dla diety podstawowej” oznacza, iż 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty jadłospisów dla diety cukrzycowej z dozwolonymi produktami  
i technikami obróbki technologicznej diety podstawowej (z zachowaniem zasad diety cukrzycowej). 



 

Odp.: Zamawiający zmienił zapis w SIWZ, w związku z czym do oferty należy dołączyć „ jednodniowy 
przykładowy jadłospis diety z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów dla posiłku 
standardowego”. 

Pyt. 21 Czy Wykonawca wymaga zaplanowania „suchego prowiantu” w jadłospisach i podania wartości 
energetycznej diety? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga. 
Pyt. 22 Czy „suchy prowiant” należy zaplanować zarówno dla diety standardowej jak i ponadstandardowej? 
Odp.: Dla diety standardowej. 
Pyt. 23 Do jakiego posiłku głównego należy dodać „suchy prowiant”? 
Odp.: „Suchy prowiant będzie zamawiany – w zależności od zapotrzebowania –  niezależnie od rodzaju posiłku. 
Pyt. 24 Prosimy o potwierdzenie, iż wartość kaloryczną należy podać z całego dnia. 
Odp.: Tak. 
Pyt. 25 Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku diet ponadstandardowych Zamawiający wymaga zaplanowania w 

przypadku:  
• Śniadania: dwóch zestawów do wyboru, zawierających po dwa różne dodatki. Pieczywo, zupa 

mleczna oraz napój mogą pozostać takie same. 
• Obiad: dwóch zestawów do wyboru,  z których każdy zawiera jedną zupę obiadową i II danie. 

Napój może być taki sam w obydwu zestawach. 
• Podwieczorek: dwa różne zestawy. 
• Kolacja: dwóch zestawów do wyboru, zawierających po jednym różnym dodatku. Pieczywo oraz 

napój mogą pozostać takie same. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 26 Prosimy o potwierdzenie, iż „dodatek” w śniadaniach i  kolacjach oznacza dodatek do pieczywa (np. 

wędlina, ser, pasta) lub potrawę (np. fasolka po bretońsku) lub warzywo/owoc. 
Odp.: Tak, za wyjątkiem owoców.  
Pyt. 27 W związku, iż dieta ponadstandardowa zawiera znacząco większe ilości niektórych produktów o wysokiej 

wartości energetycznej (np. pieczywo, masło 82%tł., pasty) prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ma 
wiedzę, że zaplanowana dieta ponadstandardowa znacząco przekroczy wartość energetyczną 2200 kcal 
(zaplanowaną dla diety standardowej) i nie będzie to miało wpływu na negatywną ocenę jadłospisu. 

Odp.: Tak. 
Pyt. 28 Na ile posiłków Zamawiający wymaga zaplanowania diety łatwo strawnej o zmienionej konsystencji 

płynnej wzmocnionej? 
Odp.: Zgodnie z zachowaniem zasad przygotowania diety. 
Pyt. 29 Prosimy o potwierdzenie, iż w diecie łatwo strawnej płynnej wzmocnionej Zamawiający wyraża zgodę na 

zaplanowanie: 
Śniadanie: zupa śniadaniowa 400ml + herbata 
Obiad: zupa obiadowa 400ml + herbata 
Podwieczorek: zupa podwieczorkowa 400ml 
Kolacja: zupa kolacyjna 400ml + herbata. 

Odp.: Zgodnie z zachowaniem zasad przygotowania diety. 
 
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 

w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców. 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, nowy termin składania ofert zostaje 

wyznaczony na dzień 29.04.2015 r. na godz. 1000. Ostateczny termin składania wadium: 29.04.2015 r. godz. 1000, 



 

dokument, o którym mowa w Rozdz. XII pkt 3 SIWZ nie może być sporządzony później niż do dnia 29.04.2015 r. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2015 r. o godz. 1100. 
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