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Lędziny, dnia 16.12.2013r.

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Asnyka 2 43-140 Lędziny

 Zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3  ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 1132 poz.759 z
póź. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia13.i 16.12.2013r. do
przetargu nieograniczonego na : ,, Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i
dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego
Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Pokoju 17 przy MZOZ w Lędzinach. Znak
07/DAG/2013

ZAPYTANIA z DNIA 13.12.2013r.

dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na pn. ,, Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy
całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu
ul. Pokoju 17 przy MZOZ w Lędzinach. Znak 07/DAG/2013

Zgodnie z art. 38 Ustawy o zamówieniach publicznych, w celu sporządzenia rzetelnej
oferty prosimy o wyjaśnienie niżej wymienionych kwestii dotyczących SIWZ.

Pytania do przedmiotu zamówienia:

1. PYTANIE - Prosimy o opublikowanie zestawienia ilości osobodni w okresie od grudnia

2012 roku do listopada 2013 roku wg. poniższego wzoru:

Miesiąc - Rok śniadania obiady kolacje
Grudzień 2012
Styczeń 2013
Luty 2013
Marzec 2013
Kwiecień 2013
Maj 2013
Czerwiec 2013
Wrzesień 2013
Październik 2013
Listopad 2013

Odpowiedź 1.

 zestawienia ilości osobodni w okresie od grudnia 2012 roku do listopada 2013 roku wg.

poniższego wzoru:

Miesiąc - Rok śniadania obiady kolacje
Grudzień 2012 524 518 514
Styczeń 2013 1202 1201 1190
Luty 2013 1125 1120 1111
Marzec 2013 1134 1074 1073
Kwiecień 2013 1200 1147 1141
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Maj 2013 1200 1245 1216
Czerwiec 2013 1229 1193 1180
Wrzesień 2013 1200 1194 1190
Październik 2013 1240 1239 1238
Listopad 2013 1200 1199 1198

2. PYTANIE - Na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6-09-

2001 r. (Dz.U.Nr 112. poz. 1198) prosimy o udostępnienie informacji na temat aktualnej

ceny jednostkowej netto 1 posiłku oraz informacji o aktualnym Wykonawcy.

Odpowiedź 2
Aktualna cena jednostkowa netto 1 posiłku to: śniadanie 2.80zł ; kolacja 2,80zł , obiad 5,52 zł.

aktualny Wykonawca to: Kardamon Catering z siedzibą w Pszczynie.

3. PYTANIE - Czy Wykonawca dobrze rozumie, że pracownicy Zamawiającego będą

zajmowali się dystrybucją posiłków do pacjenta?

Odpowiedź 3
Pracownicy Zamawiającego będą zajmowali się dystrybucją posiłków do pacjenta.

4. PYTANIE - Czy wykonawca dobrze rozumie, iż może dostarczać posiłki 2x dziennie tj.

śniadania, obiad z kolacją?

Odpowiedź 4
Wykonawca może dostarczać posiłki 2x dziennie tj. śniadania,  obiad z kolacją.

5. PYTANIE Czy Wykonawca dobrze rozumie, że pracownicy Zamawiającego będą

zajmowali się wyjmowaniem posiłków z naczyń transportowych?

Odpowiedź 5
Pracownicy Zamawiającego będą zajmowali się wyjmowaniem posiłków z naczyń

transportowych.

6.PYTANIE - Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż Zamawiający będzie odpowiadał za

ewentualne  odpady pokonsumpcyjne?

Odpowiedź 6
Zamawiający nie będzie odpowiadał za ewentualne  odpady pokonsumpcyjne.

7. PYTANIE - Czy Zamawiający zapewnia pojemniki na odpady pokonsumpcyjne?

Odpowiedź 7
Zamawiający nie  zapewnia pojemników na odpady pokonsumpcyjne.

8. PYTANIE - Czy jest możliwy odbiór termosów na drugi dzień?

Odpowiedź 8

Nie jest możliwy odbiór termosów na drugi dzień.

9. PYTANIE - Prosimy o informację, czy istnieją jakiekolwiek bariery architektoniczne

uniemożliwiające bądź utrudniające dostarczenie posiłków?
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Odpowiedź 9
 Tak istnieją bariery architektoniczne  utrudniające dostarczenie posiłków ( schody).

10. PYTANIE Czy Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu  (pkt.6 ppkt.8

SIWZ), jeżeli załączy do oferty Decyzję  zatwierdzającą kuchnię do prowadzenia

działalności cateringowej wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego z której

bezpośrednio wynika , iż kuchnia została wpisana do Rejestru zakładów podlegających

urzędowej kontroli organów PIS oraz  wyposażona jest  w zmywalnię opakowań

transportowych ( termosów)?.

Odpowiedź 10
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ pkt.6 i wymaga dokument w (np. decyzja lub protokół, lub
zaświadczenie ) dopuszczające  centralną zmywalnię spełniającą  wymogi sanitarno-
epidemiologiczne.

ZAPYTANIE z DNIA 16.12.2013r.

dotyczy przetargu:  świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy
całodziennego wyżywienia dla pacjentów Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji
Narządu Ruchu ul. Pokoju 17 przy MZOZ w Lędzinach

W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do w/w przetargu prosimy o udzielenie
odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu
umowy:

Zamawiający w pkt 8 SIWZ wymaga dołączenia do oferty dokumentu wydanego
przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dopuszczającą centralną zmywalnię
spełniającą wymogi sanitarno – epidemiologiczne.

Czy Zamawiający zaakceptuje decyzję wydana przez PIS zawierającą zapis:
„świadczenie usług cateringowych dla odbiorców zewnętrznych w naczyniach
transportowych wielokrotnego użycia specjalistycznym środkiem transportu”
– taki zapis  w decyzji świadczy o tym, że na obiekcie istnieje zmywalnia opakowań
transportowych – termosów.

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ pkt.6 i wymaga dokument w (np. decyzja lub protokół, lub
zaświadczenie ) dopuszczające  centralną zmywalnię spełniającą  wymogi sanitarno-
epidemiologiczne.

                                Zatwierdzam:
                                                                                                                     DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
mgr Andrzej Furczyk


