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Wszyscy
uczestnicy postępowania

DoĘczy: postępowania prowadzonego w Ębie przetatga publicznego na o,Przygotowanie i dostawę
całodziennego wyżywienia dla pacjent w szpitala''. Numer referencyjny: ZP|I/PN|2018

Specjalistyczny PsychiaĘczny Samodzielny Publiczrry ZaWad opieki Zdrowotnej
w Suwałkach informuj e, że w postępowaniu przetargowym wpĘnęĘ pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunk w Zam wienią kt rych treśÓ wraz z odpowiedzią przekazttje
poniżej.

Pyt.1.

w

IV, ust. 13, ZamawiĄący

precyzuje wym

g

dostarczania posiłk w
samochodami. Prosimy o dopisanie dodatkowego zdania: ,,Zamawiający moŻe tez dopuści
inną formę dostarczania posiłk w po szczegołowych konsultacjach w wykonawcą".
odpowiedźz Zamawiający dopuszcza inną formę dostarczania posiłkrw (spełniającą
wymogi sanitarne) pod warunkiem szczeg łowego pnedstawienia takiego ronłiązania.

Rozdziale

Py1.2.

Zgodnie z zapisatrti SIWZ _ Rozdział IV, ust. 28, Zarnawiający oddaje do dyspozycji
Wykonawcy nieodpłatnie w zek bemarowy wymagając, by wykonawca dostarczałtrzy rtzy
dziennie posiłki do siedziby Załnawiającego przy wykorzystaniu tego w zka. Mając na
uwadze koniecznośćprzewoŻenia dw w zka 6 razy dziennie (trzy posiłki l tarn
i z powrotem) na trasie: kuchnia wykonawcy _ siedziba Zamawtającego _ kuchnia
wykonawcy prosimy o podanie parametr w tego w zka:
A. wymiary w zka
B. waga pustego w zka (po załadunku posiłk w, tawagazwiększy się o ok. 30 kg)
C. dopuszczalny kąt nachylenia zaŁadowanego w zka (o ile taka informacja jest zawarta w
DTR' ce vządzenia)
odpowiedźz Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ - w ten spos b, żeRozdział IVo ust.
28 otrzymuje brzmieniez ,rWykonawca zobowiqzuje się dostarczyć posiłki obindowe na
wsknzany przez Zamawiajqcego oddział w w zku bemarowym będqcym własnościq
Zamawiajqcego i przelazanym przez niego do dyspozycji Wykonawcy. Zamawiajqcy
wymaga mycia i dezynfekcji ww. w zka po każdym posiłku. Mycie i dezynfekcja ww' w zkn
bemarowego oraz pojemnikow GN musi odbywać się w zalcresie własnym Wykonawcy poza
s ie

dzib q'Zamaw iaj qc e go

"

.

Zamawiający udostępni Wykonawcy fabrycznie nowy typolvy wtzek bemarowy,

wykorzysfywany w gastronomii.
Pyt.3.

Prosirny

o potwierdzenie

Zarrtawiającego, Że właściwierozumiemy zapisy SIWZ dot.

wymaganych zasad wykorzystania wózka bemarowego oddawanego do dyspozycji
wykonawcy.Czł zgodnie zzapisari SIWZ Zamavłiający wymaga od Wykonawcy:
A. wykorzystywania przekazanego do dyspozycji wykonawcy wózka bemarowego przy
dostawie kazdego posiłku _ czylittzy razy dziewiel pruez 7 dni w tygodniu?
B. transportu posiłków w wózku bemarow;rm bez jakiegokolwiek przekładania pojemników
GN z posiłkami na jakimkolwiek etapie ich przewozenie (np. do lub z: termoportów)
C. zapewnienia transportu posiłków, w tym transportu w/w wózka bemarowego własnymi
środkami

i

dezynfekcji wózka bemarowego po każdym posiłki, przy czym czynności
tebezwzględniemusząbyówykonywanepozasiedzibąZamavłiającego
Odpowiedźz A.Takjak do pytania 2.Raz dziennie plzez 7 dni w tygodniu.
B. c. D. Zamawiający potwierdza.

D. mycia

Pyt.4.

W Rozdział VII, ust. l.2.3 Zamavłiający zuŻądał ptzedłoŻenia ,,zaświadczenie o wpisie do
Rejestru ZakJadów Podlegających Urzędowej Kontroli organów Pństwowej Inspekcji
Sanitamej'', ptzy caym najprawdopodobniej omyłkowo zapisał ponizej, Że ilw
zaświadczęnie powinno byó ,,Wystawione nie wcześniej niŻ 14 dni przed upływem terminu
do składania ofert.'' Zaświadczenia wystawiane przez PIS są bezterminowe i wystawiane w
momencie dopuszczenia kuchni do rcalizacji wyznaczonych zadai. Prosimy o wykreślenie
w l w zdanta dot. terminu wy stawien ia zaświadczęnia.
nie wcześniejnlż 14 dni przed upĘwem terminu
odpowiedźz Zdanie
'Wystawione
do składania ofert'' zostaje wykreślone.
Pyt.5.
Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowo rozumiemy zapisy SIWZ w Rozdział VIII, pkt.12 i
dokumenty, o których tam mowa w pkt.: 3,4,5 Wykonawca złozy dopiero na wezwanie
Zamavłiającego.
Odpowied źz Zamawiający potwierdza.
Pyt.6.
Zarnavńający Ę/maga dostarczania napojów w tęrmosach. Prosimy o potwierdzenie, Że w
przypadku pojedynczych porcji napojów (w przypadku diet specjalnych), Zarnavnający
dopuszcza mozliwośó wydawania tych napojów w formie innej niż termosy?
odpowiedźz Zamawiający dopuszcza.
Pyt.7.
Zamawiający zamieściłw SIWZ wymóg dot. godzin wydawania posiłków kolacyjnych:
17:30-18:00. Prosimy o informacj ę czy Zarlawiający dopuszczamożliwośó wydawania tych
posiłków w godzinach: 1 6:00-l 6:30?
odpowiedźz Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt.8.

Prosimy o dodatkowe informacje dot. zasad przebywania na terenie oddziałów szpitala
pracowników wykonawcy odpowiedzialny ch za transport posiłków:
A. czy w ramach wykonywania czynności zvnryanych z rcalizacją zamóvnenia pracownicy
Wykonawcy odpowiedzialni za dostawę posiłków muszą / lub nie muszą wchodzió na teren
oddziałów szpitalnych?
B. Jeżeli odpowiedz na pytanie A./ jest pozytywna , to czy ilw pracownicy zobowiązani do
zmiany o dzieŻy ochronnej ?
odpowiedź: A. Nie

B. Nie dotyczy
Pyt.9.

Zanavnający w SIWZ w rozdziale IV pkt.8 nie dopuszcza stosowania w jadłospisach
"produkt w masłopodobnych". Chcielibyśmy zwr ci uwagę na to, iz aktualnie brak jest
jakichkolwiek oficjalnych zalece odnośnie procentowej zawafiości tłuszczu w maśleze
strony IŻiŻ oraz Paristwowej Inspekcji Sanitarnej. Co więcej, przyjmuje się, iz masło
o dużej zawartościtłuszczu (8Ż%) nie jest wskazane w codziennej diecie. Ponadto
rekomęndacje IŻŻ wskazują, Żę dziennę spożycie nasyconych kwas w tłuszczorych nie
powinno ptzehłaczaćl}%dziennego zapotrzebowania enetgetycznego. ZuwaglnavryŻszy
udział nasyconych kwas w tłuszczowych w maślew por wnaniu do miękkich margaryn'
uwzględnienie masła w dw ch posiłkach wymaga ograniczenia asortymentowego innych
produkt w pochodzenia zwierzęcego. Masło o tak wysokiej zawartości tłuszczu szczeg Lnie
zalecanejest w zywieniu dzięci do lat 3-ch, ze względu na rolę NKT przy tworzeniu się
struktur układu nerwowego w tym okresię Życiaoraz do budowy błon kom rkowych.
Mając na uwadze powyŻsze,prosimy o wykreślenieprodukt w masłopodobnych z listy
produkt w niedopuszczottychprzęzZamavłiającego i nadanie nowego brzmienia pkt. 8 w
dopuszcza się żywnościmodyfikowanej genetycznie, gotowych
IY rozdzia|e SIWZ:
'J{ie
potraw w tym gotowych garmaŻeryjnych potraw mrożonych, zup w proszku, jajekw proszku,
stosowanie suszu warzwnego, puree ziemniaczanego na bazie suszu, soi, produkt w
seropodobnych, miodu sztucznego , nisko jakościowych wędlin o dużej zawartości tłuszczu."
Odpowied źz Zamawiaj ący wy r aża zgo dę
Pyt.10.
W rozdziale IV SN/Z pkt.10.1 Zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek,,olcreślania
uwzględnieniem
dobowej wartościodzywczej dla knzdej ze stosowanych diet
witamin, sldadnik w
kaloryczności, zawartości białek, tłuszczu, węglowodan
mineralnych, soli."
Codzienne, kaŻdorazowę przygotowywanie tak rozbudowanych informaqi wiąże się ze
zrLacznym nakładem dodatkowej (ponadstandardowej) pracy dietetyka po stronie
wykonawcy. Będzie to mocno obciayŻające i czasochłonne' a w konsekwencji wymaga
będzie zwiększenia zatrudnięnia po stronię wykonawcy. Tylko do tego jednego konkretnego
zadanła wykonawcabędzie zmuszony dedykowa dodatkowy etat dietetyka, co w spos b
oczywisty będzie przekładałosię zwiększenie ceny za usługę!
Biorąc pod uwagę fakt, Że diety specjalistyczne bazu]ąna diecie og lnej z odpowiednimi dla
danej diety modyfikacjami, w opinii dietetyk w nie rłrymagają one kazdorazowego
czasochłonnego dodatkowego vłyliczania wszystkich parametr w.
W zwipku z powyższym, zwracamy się do Zarlavłiającego z zapytaniem, czy wyraŻa
zgodę na przedstawianie jadłospis w z Wszczęg lnieniem wartościenergetycznej oraz
ilościskładnik w odżywczych tylko dla jadłospisu diety og lnej?
odp owied źz Zamawiaj ący vty r aża zgodę

w,

P)'t.11.

z

rozdziale "WYMAGANIA SANITARNE'' SIWZ pkt. 9 Zamawiający nakłada na
wykonaivcę obowipek: ,,dokonywania na własny koszt olłesowych odpłatnych badari
urzqdzeri i sprzętu kuchennego na czystośćmilłobiologicznq, roz w miesiqcu w pierwszym
lłwartale trwania umowy, w p źniejszym olcresie po uzyskaniu pozyĘwnej oceny jeden raz
na hłartał.PrzedWadanie na bieżqco wynik w kontroli Zamawiajqcemu."
Wykonawca z racji świadczonej usługi zywienia pacjent w podlega stałej kontroli SłuŻb
Stacj i Sanitarno-EpidemiologicznĄ.

W

KaŻde dodatkowe badanie wykonywane przęz Stację Sanitamo - Epidemiologiczną wirye
się dla wykonawcy z konkretnymi kosztami, które siłą rzeezy musi uwzględnió w cenie za
usługę. Przy tak sformułowanym zapisie SIWZ, wykonawca musiałby zdecydowanie
zwiększyó koszty z vłyŻej opisanego tytułu'
wymogu
Mając na uwadze proponujemy wprowadzenie zapisu mówiącego
przeprowadzania przez wykonawcę okresowych odpłatnych badan vrządzeń
sprzętu
jeden
raz
do roku.
kuchennego na czystośó mikrobiologiczną z częstotlivłością
odpowied źz Zamawiaj ący wy r aża zgo dę

o

i

Pyt.lz.
W załączniku nr 6 do SIWZ "Projekt umowy'' W $ 3 pkt.24, ppkt.fl Zamawiający określa
zakres kontroli, jakiemu moŻe byó poddawanakaŻda dostawa, mówiąc, Że
,,każda dostawa posiłków może być kontrolowana przez upoważnionego pracowniką
:

Zamaw i aj qc e go. Kontr ola b ę dzie ob ej mow ała m. in.
.fl ocena wartości energet,vcznej ( kaloĘlczności)"

Z uwagi na fakt, iŻ nie ma mozliwości przeprowadzenia wyrywkowej kontroli w

zakresie
określenia wartościkalorycznej posiłku, bez wykonania odpowiednich badań, prosimy o
wykreślenietego zapisu.
odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis o ocenie wartości energetycznej
(kalorycznoŚci)
P).t.

3.

1

Zvłracalrry się z prośbąo wyjaśnieniezapisu SIWZ VII punkt 1.2.l.:
1 sytuaci i ekołzamicznej łub finansowei :
}. il Wykonawca spełni warunek jeżełilvykuze, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od
odptl**iedzialności c}'ry,ilnej w zakresie prowadronej działalnościgospoclarczej na lwł,otę
min. 800.aaa,a0 zł na jedno i wsrystkie ryzyka z tytułu szk d na osobie i mieniu, nierależnie
od szkody wynikajqc'ei z jetlnego zdąrzenia. Suma gwarancyjna polvinna odnosić się do
dziułalnościujętej w ninieiszyłn płlstępowaniu. Polisa ubezpieczeniowa winna być
rozszerzona o oC produktu (w Ęm załrucia pokarmowe).
Czy Wykonawca dobrze rozumie, zę minimalna kwota (suma gwarancyjna) ubezpieczenia
oC tj. 800.000 zł musi obejmowa zar wno wszystkie zdarzenia jak r wnieŻ kłŻdę
pojedyncze zdarzenie do kwoty 800.000 zŁ? Czy Wykonawca dobrzę rozumie, Że zapis z
SIWZ tj. ,,(...) niezaleznie od srkac{y wynikłłjc1cej z jednegłs zdarzenia ('..)" oznacza, Że
min. wymagana kwota ubezpieczenia oC tj. 800.000 zł rue moŻe być nizsza dla jednego
zdarzenianawet jeśliw ramach jednego zdałzeniawystąpi wielę szk d (szkody seryjne)?
odpowied źz T ak, wykonawca dobrze rozumie ten zapis.
l . 2.
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