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Uczestnicy postępowania  
przetargowego  
W s z y s c y  

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

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ pkt I.1. „Rodzaje diet” pisze: „Dieta dzienna 1 osoby powinna 

zawierać: 2200 kcal, białko ok. 75 g, tłuszcze ok. 65 g i węglowodany ok. 350 g, chyba że inne, niż ww. 
wartości, będą uzasadnione szczególnym rodzajem diety (np. dieta ubogoenergetyczna – mniejsza wartość 
kaloryczna, dieta bogatobiałkowa – większa zawartość białka, itp. – wg zaleceń lekarza)” 

 W tym samym załączniku pkt I.2. „Rodzaje posiłków Zamawiający szczegółowo opisuje z czego konkretnie 
muszą składać się posiłki tj. śniadanie, obiad + podwieczorek oraz kolacja z podziałem na posiłki 
standardowe i ponadstandardowe. 

 Natomiast w pkt I.3. w/w załącznika „Wymagana minimalna gramatura przykładowych produktów” 
Zamawiający podaje jaką najmniejszą gramaturę może zaproponować Wykonawca dla danego produktu 
(także w podziale na posiłki standardowe i ponadstandardowe). 

 Pragniemy poinformować iż w związku z wymaganiami Zamawiającego dot. składu posiłków oraz 
minimalnej gramatury Wykonawca nie jest w stanie stworzyć jadłospisu o kaloryczności dziennej około 
2200. Wartości podane przez Zamawiającego w pkt I.1. będą zatem wyższe. A w przypadku jadłospisów 
dla posiłków ponadstandardowych (większa ilość składników w danym posiłku, wyższa gramatura 
produktów) jeszcze wyższe. 

 W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wartości kalorycznych i odżywczych zgodnych z 
normami żywienia IŻŻ „Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja” prof. Dr hab.med. 
Mirosława Jarosza z zastrzeżeniem iż kaloryczność dzienna wartość kaloryczna nie będzie mniejsza niż 220 
kcal. 

Odp.: Tak , Zamawiający potwierdza. 
Pyt. 2 Czy pacjenci żywieni w oparciu o dietę cukrzycową powinni otrzymywać również zupę mleczną ? 
Odp.: Nie. 
Pyt. 3 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 , Zamawiający potwierdza. 
Pyt. 4 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, zamawiający potwierdza 
Pyt. 5 Prosimy o potwierdzenie, iż dietę płyną wzmocnioną należy rozplanować na 4 posiłki (śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja). 
Odp.: Tak, zamawiający potwierdza 
Pyt. 6 Prosimy o potwierdzenie, iż dietę z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów należy 

zaplanować na 3 posiłki (śniadanie, obiad, kolacja). 
Odp.: Tak, zamawiający potwierdza 



 

Pyt. 7 Prosimy o potwierdzenie, iż dietę bogatobiałkową należy zaplanować na 3 posiłki (śniadanie, obiad, 
kolacja). 

Odp.: Tak, zamawiający potwierdza 
Pyt. 8 Zamawiający w pkt. I.2. Rodzaje posiłków napisał iż: „wymaga zaplanowania w jadłospisach 10-dniowych 

minimum 4 dań mięsnych, 3 półmięsnych, 1 dania bezmięsnego, 1 dania z rybą”. Łącznie te zapisy 
przedstawiają 9 dań. Prosimy o przedstawienie wymagań Zamawiającego odnośnie 10 dni (jadłospis 
dekadowy). 

Odp.: Zamawiający informuje, że jedno danie winno być zaproponowane przez Wykonawcę. 
Pyt. 9 Prosimy o podanie faktycznej ilości żywionych w okresie ostatniego roku w podziale na poszczególne 

diety. 
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.  
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