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Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „Żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS
Sp. z o. o.”, nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/U/3/15 – wpłynęły zapytania w związku z
powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje że:
Pytanie nr 1
proszę o podanie ilości oddziałów oraz poziomów na których te oddziały się znajdują
Odpowiedź: I piętro chirurgia, II piętro chirurgia, III piętro Oddział Wewnętrzny, IV
piętro Oddział Wewnętrzny, V piętro Oddział Rehabilitacji i Torakochirurgii, VI piętro
Oddział Rehabilitacji,
Pytanie nr 2:
proszę o informacje czy Zamawiający udostępnia windę do przewozu żywności, w przypadku
gdy oddział znajduje się na piętrze
Odpowiedź: Tak, Zamawiający udostępnia windę do przewozu żywności.
Pytanie nr 3:
proszę o wyszczególnienie jaka minimalna ilość sprzętu, jakiego rodzaju, oraz na jakie
oddziały ma zostać dostarczony, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zakres usługi
pkt 3
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, na 110 osób, kuchenka na III piętrze około 40 osób,
kuchenka na IV piętrze około 80 osób.
Pytanie nr 4:
proszę o podanie średniej ilości żywionych pacjentów z podziałem na diety i oddziały za
okres IV.2014-III.2015
Odpowiedź: Średnia ilość żywionych pacjentów w okresie IV.2014-III.2015 to 95
pacjentów dziennie w tym 25 diet ogólnych, 25 diet cukrzycowych, 40 pozostałych diet.
Pytanie nr 5:
kto ponosi koszty uzupełniania zastawy stołowej?
Odpowiedź: Koszty uzupełniania zastawy stołowej ponosi Wykonawca.
Pytanie nr 6:
czy Zamawiający wymaga minimalnej liczby osób do wydawania posiłków na oddziałach?
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Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga minimalnej liczby osób ale Wykonawca zgodnie
z zapisami SIWZ załacznik nr 8 rozdział B pkt 15 „Każdy z posiłków musi być wydany na
wszystkich piętrach szpitala w przedziale czasowym nie przekraczającym 1 godz.” musi
zapewnić odpowiednią ilość osób do spełnienia powyższego warunku.
Pytanie nr 7:
czy Zamawiający dopuszcza łączenie oddziałów do wydawania z jednego wózka
bemarowego, w przypadku ich większej liczby?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jeżeli pracownik będzie w stanie go
przemieszczać.
Pytanie nr 8:
proszę o podanie dostępnego zasilania dla zmywarek gastronomicznych w kuchenkach
oddziałowych
Odpowiedź: 230 V.
Pytanie nr 9:
proszę o podanie średniomiesięcznej ilości pacjentów objętych reżimem sanitarnym w okresie
IV.2014-III.2015
Odpowiedź: Średniomiesięczna ilość pacjentów objętych reżimem sanitarnym w okresie
IV.2014-III.2015 to ok. 5 pacjentów, ilość ta jest zmienna.
Pytanie nr 10:
czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za dzierżawę kuchenek oddziałowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za dzierżawę kuchenek
oddziałowych.
Pytanie nr 11:
czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zużycie mediów na potrzeby świadczenia usługi,
w tym woda i prąd?
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zużycie mediów na potrzeby
świadczenia usługi.
Pytanie nr 12:
w jaki sposób Zamawiający będzie naliczał opłaty za zużycie mediów, czy ryczałtem, czy na
podstawie liczników?
Odpowiedź: Nie dotyczy, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 11.
Pytanie nr 13:
Czy w kuchenkach są zamontowane liczniki do mediów, jeżeli tak czyją są własnością, i czy
kolejny Wykonawca może z nich korzystać?
Odpowiedź: Nie dotyczy, w zwiazku z odpowiedzia na pytanie nr 11.
Pytanie nr 14:
kto odpowiada za stan techniczny kuchenek oddziałowych w tym ewentualne malowanie
ścian i sufitów oraz uzupełniania płytek ceramicznych?
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Odpowiedź: Za stan techniczny kuchenek oddziałowych odpowiada Zamawiajacy, a
Wykonawca w przypadku ewntualnych szkód.
Pytanie nr 15:
czy obecnie kuchenki posiadają decyzje/zalecenia Sanepidu?
Odpowiedź: Tak, kuchenki posiadaja decyzje/zalecenia Sanepidu.
Pytanie nr 16:
Zwracamy się z prośba o wprowadzenie do projektu umowy zapisu umożliwiającego stronom
rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie
następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z
zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie przewiduje wprowadzenia
zmian.

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.
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