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ZP/2435/16 
 
 

Uczestnicy postępowania  
          W s z y s c y 
 
 
Dot.:  Przetarg nieograniczony na catering - przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia 

pacjentów 
 

 
W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  

 
Pyt. 1 Ze względu na usprawnienie działania magazynów kuchennych, zwracamy się z prośba o możliwość 

przygotowania jadłospisów na okres 14 dniowy i przedkładania najpóźniej na 5 dni roboczych zgodnie z 
pkt. II.4.1  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 2 Prosimy o podanie wymagań dotyczących tego ile razy na dekadę należy zaplanować danie mięsne, ile razy 

półmięsne, ile razy bezmięsne. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ (zał. nr 6 – I.2) Zamawiający wymaga zaplanowania w jadłospisach 10-dniowych 

minimum 4 dań mięsnych, 3 półmięsnych, 1 dania bezmięsnego, 1 dania z rybą. 
Pyt. 3 Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany co do ilości oddziałów lub łóżek)np. 

likwidacja bądź zwiększenie)? Jeżeli tak proszę o podanie przewidywanego okresu zmiany oraz ilości 
łóżek 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje 
Pyt. 4 Zgodnie z art. 150 Zamówień Publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w 

wysokości od 2% do 10%. Czy istnieje możliwość obniżenia wartości zabezpieczenia umowy np. na 2 %,  
spowoduje to obniżenie ceny posiłku dla pacjenta. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 5 W związku z harmonogramem dostaw prosimy o wyjaśnieniem czy podane godziny obowiązują od 

pierwszego budynku, gdyż nie realne jest dostarczenie posiłków w 15 minut do każdego z budynków. 
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. 6 W związku z nakładaniem kar za opóźnienie powyżej 20 minut w dostawie posiłków  prosimy o 
wyszczególnienie harmonogramu  dostarczania na wszystkich budynkach z uwzględnieniem 15 minutowej 
rezerwy. 

Odp.: Zamawiający informuje, że ww. kara będzie naliczana w przypadku opóźnienia powyżej 20 minut w 
dostawie posiłków liczonego od momentu wjazdu na teren Zamawiającego.  

Pyt. 7 Prosimy o dołączenie do wzoru umowy zapisu dotyczącego nie poprawnego eksploatowania wózków 
bemarowych przez pracowników Zamawiającego, ponieważ Wykonawca nie jest odpowiedzialny za 
wydanie posiłków do pacjenta,  nie może nadzorować pracy pracowników Zamawiającego” 



 

„ W przypadku nie prawidłowego eksploatowania wózków bemarowych przez pracowników 
dystrybucyjnych, koszty napraw, wymiany części eksploatacyjnych oraz wymiany wózków poniesie 
Zamawiając” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 8 Prosimy o wykreślenie zapisów §9 pkt1ppktb) i. w zakresie przedstawienia niezgodnego jadłospisu z 

treścią specyfikacji, , gdyż  jadłospisy są przedstawiane do akceptacji i weryfikacji Zamawiającego, który 
powinien nanieś uwagi zgodnie z punktem II.4 załącznika nr 6. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do przedstawionego jadłospisu Wykonawca winien skorygować jadłospis i prawidłowy 
niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu. 

Pyt. 9 Ze względu na specyfikę zamówienia, wydawanie towarów z magazynów, przygotowanie posiłków na 
bieżąco, spakowanie posiłków , a także dowóz do Zamawiającego  bardzo prosimy o wyrażenie zgody na 
korygowanie zamówienia co najmniej na 3 h przed początkiem przedziału czasowego dziennych dostaw 
posiłków, gdyż wykazany czas korekty jest nie realny do przygotowani, wyporcjowania i dostarczenia 
skorygowanych posiłków ze szczególnym wskazaniem na diety ponadstandardowe.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 10 Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości zamawianych posiłków/osobodni bezglutenowych, 

bezlaktozowych, bezpurynowych, bezmięsnych.  
Odp.: Zamawiający informuje, że zamówienia na ww. diety wynosiły średnio miesięcznie: 

- bezglutenowa - 11 osobodni 
- bezlaktozowa -. 3 osobodni 
- bezpurynowa -  8 osobodni 
- bezmięsna -  0 osobodni, 
co nie oznacza, że w czasie trwania umowy ww. diety będą zamawiane w podanych wyżej ilościach. 
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