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Do zainteresowanych
Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „żywienia pacjentów szpitala Centrum ATTIS ” (nr
ref. sprawy: FZP/ZP-22/U/6/13) – wpłynęły zapytania w związku z powyższym
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje że:
Zestaw I
Pytania
Czy Wykonawca może dostarczyć używany sprzęt na potrzeby świadczenia usługi typu:
lodówki, wózki, mikrofale, kuchenki elektryczne, etc…?
Odp. Tak, jeśli sprzęt spełnia wymogi techniczne i posiada odpowiednią dokumentację.
2.
Czy szafki w kuchenkach będzie musiał dostarczyć Wykonawca?
Odp. Nie.
3.
Prosimy o podanie terminu od kiedy Wykonawca miałby rozpocząć usługę?
Odp. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi od 03.04.2013r.
4. Czy Zamawiający ma określoną listę produktów wchodzących w skład rezerwy
posiłków?
Odp. Nie, do uzgodnienia.
5. Ilu pacjentów średnio miesięcznie w ostatnich 6 miesiącach było objętych reżimem
sanitarnym?
Odp. Czterech pacjentów.
6.
Prosimy o podanie obecnej ceny osobodnia w wartości netto i brutto?
Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. pzp Wykonawca/y mogą
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, nie zaś w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie
Zamawiający informuje, iż ww. informacje są dostępne w siedzibie Zamawiającego w
Dziale Zamówień Publicznych pok. 128, Warszawa ul. Górczewska 89
po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
7.
Skoro Zamawiający wymaga, aby dowóz posiłków odbywał się środkami transportu
dopuszczonymi do transportu żywności czy Wykonawca nie powinien takich dokumentów
posiadać na dzień składania ofert i powinien dołączyć je do oferty?
Odp. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy, może w każdym czasie
zażądać przedstawieniu takiego dokumentu.
8.
Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty żywienia pacjentów z wykorzystaniem
produktów z depozytu żywności?
Odp. Tak.
1.
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9.
Czy Wykonawca będzie otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie za żywienie
pacjentów z wykorzystaniem depozytu?
Odp. Tak. W ramach wartości realizowanej umowy.
10.
W związku z decyzjami wydawanymi przez Sanepid nie wydaje on decyzji w zakresie
wywozu posiłków do szpitali a jedynie wywozu posiłków dla odbiorców zewnętrznych.
Prosimy zmianę tego zapisu w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów?
Odp. Zamawiający wykreśla wyraz „ dla szpitali”.
11.
Prosimy o podanie ilości osobodni w okresie:
a.
Luty 2013
b.
Styczeń 2013
c.
Grudzień 2012
d.
Listopad 21012
e.
Październik 2012
f.
Wrzesień 2012
g.
Sierpień 2012
h.
Lipiec 2012
i.
Czerwiec 2012
j.
Maj 2012
k.
Kwiecień 2012
l.
Marzec 2012
Odp. Średnio, luty 2013 - 2 800, styczeń 2013- 3300, grudzień 2012- 2930, listopad 2012
– 2900, październik 2012-3150, wrzesień 2012- 2850, sierpień 2012- 2800, lipiec 20122800, czerwiec 2012- 2950, maj 2012- 3000, kwiecień 2012- 2750, marzec 2012- 3250
12.
W związku z zapisami w umowie w par. 11 ust 6 prosimy o informację czy
Zamawiający posiada umowę podpisaną z NFZ na rok 2013?
Odp. Tak.
13.
W związku z karami jakie Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę prosimy o
dokładne dookreślenie zakresu przewinień Wykonawcy tak, aby w żadnym wypadku i u
każdej ze stron nie budziły one wątpliwości.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
14.
Dotyczy Rozdział XI pkt 1.2.
Odp. Brak pytania.
Zestaw II

Pytania
1.
§ 1 ust 3 - prosimy o wskazanie o jakiej liczbie kuchni oddziałowych tutaj mowa,
Odp. Dwie kuchenki oddziałowe na III i IV piętrze.
2.
§ 5 ust 2 - prosimy o wyjaśnienie zapisu, że posiłki będą podawane staraniem
wykonawcy, prosimy o wskazanie komu mają być podawane posiłki skoro wykonawca je
dostarcza do kuchni oddziałowych,
Odp. Pacjentom ( §1 ust. 2).
3.
§ 6 ostatnie zdanie po 3 podpunktach - prosimy o doprecyzowanie że chodzi o szkody
u Zamawiającego lub pacjentów.
Odp. Zamawiający w treści zadania po wyrazie “... szkody” dopisuje wyrazy ” u
Zamawiającego lub pacjentów ....”.

4.
§ 7 ust. 1 - prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o poprzedzający dzień roboczy,
Odp. Tak.
5.
§ 8 ust.1 - prosimy o doprecyzowanie, co oznacza wydawanie posiłków - zgodnie z
paragraf 1 umowy wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie posiłków do kuchni a nie
ich wydawanie, zatem ten zapis wymaga zmiany lb doprecyzowania,
Odp. Pacjentom ( §1 ust. 2 ).
6.
§ 8 ust.1 - prosimy o doprecyzowanie, że zasady częściowego dostarczania posiłków
zostaną wyspecyfikowane przez zamawiającego w pisemnym zamówieniu na posiłki,
Odp. Zgodnie z §7 ust. 1
7.
§ 9 ust. 1 - prosimy o wskazanie z kim wykonawca ma uzgadniać jadłospis.
Odp. Koordynator ds. żywienia pacjentów.
8.
§ 10 - czy wykonawca zostanie poinformowany o składzie zespołu? Jeżeli tak to
kiedy,
Odp. Nie. W skład Zespołu wchodzą wyłącznie pracownicy zamawiającego.
9.
§ 11 ust. 4 - prosimy o zmianę umowy wskazującą, że jeżeli zmianie ulegnie podatek
VAT i wzrośnie odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto usługi,
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
10.
§ 11 usta. 6 - prosimy o potwierdzenie, że jest tutaj mowa o zmniejszeniu o max 20%.
Odp. Nie, mogą być wyższe.
11.
§ 12 ust. 7 - prosimy o wskazanie co będzie podstawą do wzywania wykonawcy do
usunięcia uchybień, a następnie do nałożenia kary umownej, prosimy o dopisanie, że w tym
celu będzie sporządzany pisemny protokół podpisywany przez przedstawiciela wykonawcy
oraz zamawiającego,
12.
Odp. Zamawiający w § 12 ust. 7 dopisuje zdanie “W tym celu będzie
sporządzany pisemny protokół podpisywany przez przedstawiciela wykonawcy oraz
zamawiającego”.
13.
§ 11 ust 7 - prosimy o wskazanie w jakim przedziale czasowym będą naliczane te
uchybienia,
Odp. § 12 ust 7 w stosunku do każdego uchybienia w skali jednego miesiąca.
14.
§ 11 ust 9 - prosimy o wskazanie jakie przyczyny rozwiązania umowy będą uznane,
za leżące po stronie wykonawcy.
Odp. § 12 ust 9 skutkujące niewykonaniem zobowiązań wynikajacych z umowy.

Zamawiający zaleca dokładne czytanie SIWZ wraz z załącznikami.
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