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Do wszystkich zainteresowanych

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „Żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS” (nr
ref. sprawy: FZP/ZP-22/U/6/14) – 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 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje że:
Zestaw I
1. Powołując się na jawny dostęp do informacji publicznej zwracamy się z prośbą o podanie
obecnej ceny osobodnia w wartości brutto wraz z podziałem na I śniadanie, II śniadanie,
obiad, podwieczorek, II kolacja?
Odpowiedź: 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. 184, Warszawa ul. Górczewska
89 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
2. Powołując się na jawny dostęp do informacji publicznej prosimy o podanie nazwy
obecnego Wykonawcy?
Odpowiedź: P. DUSSMANN Sp. z o.o. 02-733 Warszawa, ul. Kurpińskiego 55 A.
3. Prosimy o podanie ilości osobodni z ostatniego okresu w układzie poniżej tabeli:
Nazwa oddziału/miesiąc
3.13 4.13 5.13 6.13 7.13 8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 1.14 2.14
Odpowiedź: Średnio, marzec 2013 - 2 800, kwiecień 2013- 2750, maj 2013- 3000,
czerwiec 2013- 2950, lipiec 2013- 2800, sierpień 2013- 2800, wrzesień 2013- 2850,
październik 2013-3150, listopad 2013 – 2900, grudzień 2013- 2930, styczeń 2014- 3300,
luty 2014 - 2930.
4. W związku z zapisami w umowie w par. 11 ust 6 prosimy o informacje czy w okresie
trwania umowy Zamawiający planuje jakieś remonty?
Odpowiedź: Zamawiający, w chwili obecnej nie planuje remontu, ale też nie wyklucza
takiej ewentualności.
5. Celem lepszego poznania oczekiwań Zamawiającego dotyczącego żywienia pacjentów
prosimy o przesłanie kopii jadłospisu dekadowego?
Odpowiedź: Jadłospisy zgodne z normami Instytutu Żywności i Żywienia.
6. Czy Wykonawca z tytułu dzierżawy kuchenek oddziałowych będzie ponosił jakieś opłaty?
Jeśli tak to prosimy o wymienienie ich nazwy i wysokości?
Odpowiedź: Nie.
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7. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca samodzielnie ustala zakres rezerwy posiłków dla
nowoprzybyłych pacjentów? Jeśli nie to prosimy o podanie jakie produkty/posiłki powinny
znaleźć się w takiej rezerwie?
Odpowiedź: Nie, do uzgodnienia. Suchy prowiant np. pasztecik, dżem, masło itp.
8. Prosimy o informacje ilu w ostatnich 12 miesiącach pacjentów było objętych reżimem
sanitarnym?
Odpowiedź: Piętnastu pacjentów.
9. Gdzie będą przebierali się pracownicy Wykonawcy dokonujący dystrybucji posiłków?
Odpowiedź: Zamawiający udostępni szafkę metalową ubraniową, na korytarzu.
10. Czy kuchenki oddziałowe są na wyłączność działań Wykonawcy związanych z
dystrybucją posiłków i pracownicy Zamawiającego nie korzystają z nich?
Odpowiedź: Tak.
11. Jeśli pracownicy Zamawiającego korzystają z kuchenek to prosimy o informację kto
odpowiada za czystość w nich?
Odpowiedź: Wykonawca.
12. Czy w związku z faktem, że Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2007 r. jest nieaktualne
Wykonawca musi dostarczać Zamawiającego próbki na podstawie nieaktualnego
rozporządzenia?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Czy w związku z faktem, że Wykonawca przechowuje próbki pokarmowe w kuchni
centralnej i w razie zagrożenia może przedstawić je do dyspozycji Sanepidu Wykonawca
musi dodatkowo dostarczać próbki Zamawiającemu?
Odpowiedź: Dodatkowo, nie.
14. Czy w przypadku kiedy Zamawiający podtrzyma swoją chęć otrzymywania próbek
prosimy o informacje gdzie Zamawiający będzie przechowywał próbki w siedzibie
Zamawiającego, kto będzie odpowiadał za czystość w lodówce z próbkami, czyją własnością
będzie lodówka na próbki?
Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie.
15. W związku z zapisami w SIWZ w części A pkt 10 i części B pkt 11 prosimy o informację
czy oba zapisy dotyczą tej samej rezerwy dla pacjentów?
Odpowiedź: Tak.
16. W związku z zapisami w SIWZ w części A pkt 10 i części B pkt 11 prosimy o
przedstawienie zasad rozliczeń w jaki sposób Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą
za wykorzystaną rezerwę posiłków?
Odpowiedź: W uzgodnieniu z koordynatorem żywienia, na podstawie wystawionej
faktury.
Zestaw II
1.
Par. 14 ust. 1 pkt 2 – prosimy o rozważenie, uprzedniego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszeń, pod rygorem odstąpienia od umowy w tym przypadku
Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ.
2.
Par. 12 ust. 7 pkt 2 i 3 – prosimy o rozważenie zmniejszenia wysokości kary
umownej?
Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Ponadto Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:
Zamawiający wykreśla w załączniku nr 8 w części B punkt 6 dotychczasowy zapis który
brzmi:” Wykonawca dostarczy zwiększoną ilość potraw o ilość potrzebną do pobierania
próbek żywnościowych (ilości zgodne z Rozporządzeniem M.Z. z dnia 17 kwietnia 2007r.Dz. U. nr 80, poz. 545 w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywnościowych)” a
wpisuje „Wykonawca ma obowiązek pobierania i przechowywania próbek potraw
każdej składowej części wydanej dla Zamawiającego, próbki potraw będą pobierane i
przechowywane u Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Zatwierdził:
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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