
   
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                      Data: 18.04.2012 r.

Dotyczy  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego   powyżej  200 000 euro na     świadczenie usług 

kompleksowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w „ Pro-Medica ”  w Ełku Sp. z o. o. wraz z najmem 

pomieszczeń  do  zapewnienia  świadczenia  usługi   żywienia  pacjentów  z  jednoczesnym  dostosowaniem 

istniejących pomieszczeń pod kuchnię. Znak sprawy: 987/2012

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z  o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późniejszymi  zmianami)  do 
Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania: 

Pyt.1.
Czy pomieszczenia podlegające dostosowaniu do pełnienia funkcji kuchni pełniły do tej pory rolę zaplecza kuchennego? Jeśli nie to 
prosimy  o  informacje  jaką  rolę  spełniały  te  pomieszczenia  do  chwili  obecnej?  Jaki  jest  ich  stan  techniczny  i  uzbrojenie 
infrastrukturalne?
Pyt.2.
W jakim systemie Zamawiający żywił swoich pacjentów do chwili obecnej? Na bazie kuchni własnej, czy w systemie cateringu, tj.  
dowozu gotowych posiłków z zewnątrz?
Pyt  .3.  
Prosimy o udostępnienie w programie AutoCAD planów powierzchni stanowiących Załącznik Nr 3. Równocześnie prosimy o czytelne 
zaznaczenie na tych planach otworów okiennych.
Pyt.4.
Zamawiający określił w SIWZ precyzyjnie termin zakończenia remontu, który jest jednocześnie terminem rozpoczęcia świadczenia  
usługi -  01.09.2012. Nie określił jednak Zamawiający w sposób równie precyzyjny daty przekazania obiektu Wykonawcy celem 
rozpoczęcia przez niego prac remontowych. 
Należy zwrócić uwagę, iż procedura przetargowa w sposób niezależny od Zamawiającego może przeciągnąć się nawet do miesiąca 
lipca br., co w takim wypadku pozostawiałoby Wykonawcy jedynie  1 – 2 miesiące na wykonanie całości prac remontowych, co 
zważywszy na ich zakres wydaje się okresem nie wystarczającym. Z Załącznika Nr 2 do SIWZ wynika,  że prace adaptacyjne  
przewidziane na powierzchniach przyszłej kuchni (493,12 m.kw) mają bardzo szeroki zakres.
Należy też pamiętać, że Zamawiający przewidział w SIWZ bardzo dotkliwe kary dla Wykonawcy, w przypadku nie zakończenia przez 
niego prac adaptacyjnych w określonym terminie.
Wobec powyższego wnioskujemy o dokonanie zmiany w SIWZ i przyjęcie jednego z dwóch zaproponowanych poniżej rozwiązań  
alternatywnych :
A./ określenie terminu zakończenia remontu i rozpoczęcia świadczenia usługi w oparciu o własną kuchnie nie później niż w : 3 
miesiące po podpisaniu umowy i przekazaniu pomieszczeń przeznaczonych pod zaplecze kuchenne;
B./ przesunięcie  terminu  zakończenia  remontu  i  rozpoczęcia  świadczenia  usługi  na  dzień  :  01.10.2012,  przy  jednoczesnym 
założeniu, że podpisanie umowy z Wykonawcą i przekazanie mu pomieszczeń przeznaczonych pod zaplecze kuchenne nastąpi nie  
później niż w dniu 01.07.2012. 
Pyt.5.
W cz. III, pkt.2, ust. 2 i 3  SIWZ  Zamawiający definiuje kary umowne za „nie dostarczenie posiłków w ciągu jednej doby” przy  
czym w przypadku kilkukrotnego opóźnienia  łączny czas opóźnienia sumuje się. Konsekwencją zaistnienia takiego stanu rzeczy z 
jednej strony będą bardzo wysokie kary (kilkaset tysięcy złotych), z drugiej strony wypowiedzenie umowy z winy Wykonawcy.
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Wobec powyższego prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie okresu czasu, w którym licząc sumarycznie rzeczone „kilkukrotne 
opóźnienia” (o łącznym czasie opóźnienia wynoszącym jedną dobę) spowodują, że Wykonawca podlegał będzie w/w karom. Czy 
chodzi o okres 1 tygodnia, czy jednego miesiąca, czy 1 kwartału?
Pyt.6.
W cz. III, pkt.2, ust. 4, ppkt.2  SIWZ  Zamawiający definiuje złą jakość posiłków, penalizowaną karą umowną. Prosimy o precyzyjne 
określenie w jaki sposób? jakimi narzędziami? i jaką metodą? oceniane będą  :   barwa posiłku  i  wygląd posiłku ?
Pyt.7.
W  cz.  III,  pkt.2,  ust.  4,  ppkt.3   SIWZ   Zamawiający  definiuje  sytuacje  podlegające  karze  z  powodu  „braków  ilościowych 
dostarczanych posiłków”, określając czas na uzupełnienie do konkretnej godziny. Zapis ten jest nie zrozumiały w kontekście zapisów 
Załącznika Nr 1 , pkt.5.
Przykładowo : śniadanie jest wydawane w godzinach : 8h00 – 9h30. Natomiast czas na uzupełnienia jest do godz. 9h00.
Prosimy o dokonanie korekt tych zapisów, lub wyjaśnienie intencji Zamawiającego.
Pyt.8.
W cz. III, pkt.2, ust. 4, ppkt.7  SIWZ  Zamawiający mówi o niewłaściwym stanie sanitarnym w odniesieniu do szeregu obszarów. 
Prosimy o precyzyjne określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować stan sanitarny każdego z wymienionych w tym 
punkcie obszarów oddzielnie.
Pyt.9.
W cz. IV, pkt.1, ust. 3b  SIWZ  Zamawiający wymaga kopi świadectwa ukończenia szkoły.
Wymóg tak zdefiniowany jest nie zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający  od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z dnia 
31.12.2009). Zgodnie z tym rozporządzeniem Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazu osób, które będą uczestniczyć w  
wykonywaniu  zamówienia  wraz  informacjami  nt.  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia,  wykształcenia  niezbędnych  do  
wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi  
osobami.
W związku z powyższym oraz przepisami o ochronie danych osobowych, prosimy o modyfikację zapisów SIWZ.
Pyt.10.
Prosimy o potwierdzenie, ze w cz. V, pkt.1, ust. 3  SIWZ  Zamawiający wymaga doświadczenia potwierdzonego referencjami w 
zakresie : świadczenia usługi żywienia pacjentów z jednoczesnym dostosowaniem pomieszczeń pod kuchnię, zrealizowanych w  
ramach tego samego zamówienia.
Pyt.11.
Prosimy o potwierdzenie, że w aspekcie zapisów cz. V, pkt.1, ust. 3  SIWZ, pod pojęciem „dostosowanie istniejących pomieszczeń 
pod kuchnię” Zamawiający rozumie zarówno odczytywane literalnie :  dostosowanie istniejących pomieszczeń pod kuchnię,  jak  
również modernizację, czy remont kuchni szpitalnej.
Pyt.  12.  
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w cz. V, dopisując wymogi dot. jadłospisów, które Wykonawca powinien dołączyć do oferty.
Prosimy o potwierdzenie, że właściwie odczytaliśmy wymogi Zamawiającego w tym zakresie :
A./ Wykonawca dołączy do oferty 3 jadłospisy dekadowe (10 dniowe) dla każdej z niżej wymienionych diet :
A1 - ogólnej
A 2 - łatwo strawnej
A3 - cukrzycowej
Każdy jadłospis dekadowy powinien zawierać następujące informacje :
A4- wartości odżywcze
A5 - „wielkość racji pokarmowych” – czy Zamawiającemu chodzi o gramaturę ?
A6 -  „skład posiłku” -   czy Zamawiającemu chodzi  o  wymienienie składników,  które znajdują się na talerzu pacjenta,  np.  w  

przypadku śniadania : szynka, ser żółty, pomidor, etc.”
B./ Wykonawca dołączy do oferty 3 jadłospisy jednodniowe szczegółowe dla każdej z niżej wymienionych diet :
B1- ogólnej
B2 - łatwo strawnej
B3 - cukrzycowej
Każdy jadłospis dekadowy powinien zawierać następujące informacje :
B4 - kaloryczności
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B5 - „ilości produktów (gramówka)”.
Pyt.13.
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w cz. V, dopisując wymogi dot. jadłospisów, które Wykonawca powinien dołączyć do oferty.
Prosimy o dodatkowe informacje dot. w/w zapisów :
A./ Opisując wymogi dot. jadłospisów jednodniowych, Zamawiający pisze : 

„ 3 jadłospisy jednodniowy szczegółowe (po jednym dla diety ogólnej, łatwo strawnej, cukrzycowej)  produktów z 
uwzględnieniem kaloryczności ilości produktów […]”.
     Prosimy o informację :

A.1./ co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie : „jadłospisy jednodniowy szczegółowe produktów”?
A.2./ co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie : „z uwzględnieniem kaloryczności ilości   produktów”?

B./ Opisując wymogi dot. jadłospisów dekadowych Zamawiający prosi o „dokładne podanie rodzaju podawanego : masła, oleju, 
mięsa, ryb”.
B. 1 - czy przez rodzaj masła rozumie się np. ekstra, śmietankowe?
B. 2. - czy przez rodzaj oleju rozumie się np. sojowy, rzepakowy?
B. 3  - czy przez rodzaj mięsa rozumie się np. wołowe, wieprzowe?
B. 4. - czy przez rodzaj ryb rozumie się np. panga, tołpyga? 
C./ jakiemu okresowi (w dniach) powinny  odpowiadać te jadłospisy dekadowe?
Pyt.  14.  
W Załączniku Nr 1 , pkt. II, ust. 22 i 23 Zamawiający opisał swoje wymogi odnośnie jadłospisów. Prosimy o dodatkowe informację  
dot. tych wymogów :
A./ jak opisane w tym punkcie wymogi mają się do kwestii opisanych przez nas w Pytaniu Nr 12 ?
B./ jakie konkretnie szczegółowe informacje powinny zawierać jadłospisy dekadowe?
C./ jakie konkretnie szczegółowe informacje powinny zawierać jadłospisy szczegółowe?
D./ czym różnią się jadłospisy dekadowe od szczegółowych? – prosimy o podanie wszystkich różnic  !  
Pyt.  15.  
Prosimy o  potwierdzenie, czy właściwie odczytujemy intencje Zamawiającego opisane w Załączniku Nr 1 , pkt. II, ust. 23 , iż 
wymagać on będzie niezmiennej powtarzalności tych samych jadłospisów dekadowych przez cały okres trwania zamówienia?
Pyt.  16.  
Prosimy o potwierdzenie, czy właściwie odczytujemy intencje Zamawiającego opisane w Załączniku Nr 1 , pkt. II, ust. 25 , iż to  
Zamawiający przeprowadzać będzie we własnym zakresie audit HCCP, GHP, GMP ?
Pyt.17  .  
Prosimy o przedstawienie szczegółowej informacji nt. aktualnego stanu technicznego powierzchni przeznaczonych do przekazania 
Wykonawcy celem „dostosowania istniejących pomieszczeń pod kuchnię”, a opisanych w Załącznik Nr 2.
Pyt.18  .  
W Załączniku Nr 6 – projekt Umowy  /Z/2012 , Par. 4, ust.4 Zamawiający definiuje zasady zmiany cen, wymieniając w tym aspekcie  
tylko jeden czynnik, mianowicie wskaźnik inflacji. 
Obok wzrostu  cen  z  tytułu  inflacji,  drugim  równie  ważnym parametrem kosztów Wykonawcy  jest  wzrost  stawek  najniższego 
wynagrodzenia.
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w Umowie w taki sposób, by uwzględnić również ten czynnik przy okresowej  zmianie cen.
Pyt.19  .  
W Załączniku Nr 6 – projekt Umowy  /Z/2012 , Par. 1, ust.7 Zamawiający informuje, że naliczy karę umowną w wysokości 750 PLN  
za każdy dzień po upłynie 30 dni po dacie 01.09.2012, co daje wartość miesięczną ok. : 22.500 PLN.
Zważywszy na fakt, iż zakres prac do wykonania przez Wykonawcę jest bardzo duży, a czas na to przeznaczony bardzo krótki,  
prosimy o zmianę daty, od której naliczana będzie wyżej wymieniona kara,  na dzień po : 01.10.2012. 
Pyt.20.
W Załączniku Nr 7 – projekt Umowy Najmu  /Z/2012 , Par. 1, ust.9  Zamawiający wyłącza „prawo zwrotu poniesionych nakładów na 
przedmiot najmu”.  W dalszej  części  tego załącznika w Par.  6, ust.1  Zamawiający informuje,  iż Wykonawca zobowiązany jest 
pozostawić Zamawiającemu nieodpłatnie zmodernizowane pomieszczenia, urządzenia, sprzęt i wyposażenie […]”.
Zobowiązania wynikające z w/w Umowy nakładają na Wykonawcę obowiązek poniesienia nakładów inwestycyjnych w obce środki  
trwałe.   Prosimy więc o wprowadzenie do umowy zapisów, mówiących o tym, że w przypadku wypowiedzenia umowy przed  
terminem, nie zamortyzowana część nakładów poniesionych przez Wykonawcę zostanie zwrócona przez Zamawiającego.
Pyt.21  .  
W Załączniku Nr 7 – projekt Umowy Najmu  /Z/2012 , Par. 2, ust.9  Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapłacenie podatku od  
nieruchomości.
Prosimy o precyzyjne podanie wartości w PLN tego podatku.
Pyt.22  .  
Z treści SIWZ wynika, że Zamawiający nie wymaga od  Wykonawcy przejęcia jakichkolwiek pracowników w trybie art. 23  1 Kodeksu 
Pracy.
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W przypadku, gdyby się okazało, że Wykonawca będzie jednak zobowiązany do przejęcia pracowników w oparciu o zapisy w/w art.  
23 1 Kodeksu Pracy prosimy o dodatkowe informacje :

a) Ilu dokładnie pracowników będzie zobowiązany przejąć Wykonawca w ramach realizacji zamówienia?
b) Kto jest aktualnym pracodawcą w/w pracowników?
c) Lista  stanowisk  do  przejęcia  wraz  z  pełną  informacją  dotyczącą  wszystkich  składników  wynagradzania oraz  z  datą 

zatrudnienia u obecnego pracodawcy.
d) Pełna informacja nt. wysokości nagród jubileuszowych przysługujących w/w pracownikom w okresie realizacji zamówienia.
e) Daty urodzenia osób przeznaczonych do przejęcia. Czy wśród osób do przejęcia są osoby po 50 roku życia? Czy są osoby,  

które w ciągu najbliższych 36 miesięcy nabędą prawa do świadczeń emerytalnych?
f) Zestawienie zaległych i bieżących urlopów na dzień 31 grudnia 2011 r
g) Kopie obowiązującego dzisiaj Regulaminu Pracy, Wynagradzania oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych
h) Forma, rodzaj i termin zatrudnienia osób przeznaczonych do przejęcia
i) Zestawienie urlopów wychowawczych, macierzyńskich oraz zwolnień lekarskich powyżej 30 dni wśród osób do przejęcia
j) Informacji czy wśród osób do przejęcia są osoby niepełnosprawne  - jeśli tak w jakim stopniu niepełnosprawności?
k) Czy wszystkie przejmowane osoby mają ważne badania lekarskie i aktualne książeczki zdrowia? Prosimy o podanie dat 

granicznych dla każdej przejmowanej osoby, kiedy kończy jej się ważność badań lekarskich.
Pyt  .23.  
Ilu aktualnie pracowników zatrudnionych jest : 
A./ w Pionie Żywienia  Zamawiającego 
B./ w kuchni Zamawiającego 
C./ przy dystrybucji posiłków 

Pyt.24  .  
Prosimy o  informacje, czy Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy jakikolwiek sprzęt  używany w Pionie Żywienia Szpitala,  
inny aniżeli wymieniony w Załączniku Nr 1 , pkt. II, ust. 7?
Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie :
- listy sprzętu należącego do Zamawiającego wraz z informacją o stanie technicznym poszczególnych urządzeń i wyposażenia 
-  informacji  mówiącej  w sposób jednoznaczny czy urządzenia są aktualnie w eksploatacji.  Jeżeli   urządzenia nie  są  aktualne  

eksploatowane, prosimy o informacje od kiedy są one wyłączone z ruchu.
Pyt. 25.
Prosimy o informację,  w jakim stanie technicznym znajdują się aktualnie poszczególne pomieszczenia i  instalacje  pomieszczeń 
przeznaczonych na zaplecze kuchenne.
Prosimy o krótkie scharakteryzowanie stanu technicznego każdego pomieszczenia i instalacji.
Py  t.26.  
Czy w szpitalu funkcjonują kuchenki oddziałowe? Jeżeli tak, to kto odpowiada za ich  bieżącą obsługę i utrzymanie czystości?
Pyt.2  7.  
Prosimy o informację, czy aktualnie wdrożony jest w dziale żywienia Szpitala system HACCP?
Pyt. 2  8.  
A./ Czy pomieszczenia, które będą wynajęte Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia odpowiadają przepisom 
prawa, a w szczególności HACCP, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p-poż ?
B./  Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  kuchnia  wraz  z  pomieszczeniami  pomocniczymi  obecnie  nie  posiadają  żadnych  nakazów 
wykonawczych, wystawionych przez służby takie jak : Sanepid, służby gazownicze, p-poż, nakazów nadzoru budowlanego itp. 
Jeżeli nakazy takie istnieją, proszę podać jakie? Prosimy także o kopie w/w nakazów, w tym protokołów Sanepid’u wraz z wyżej 
wspomnianymi zaleceniami pokontrolnymi.
Pyt.29  .  
W SIWZ Zamawiający określił liczbę osobodni przewidywaną w trakcie realizacji zamówienia na 5000 osobodni miesięcznie.
Prosimy o dodatkowe informacje w postaci średniej miesięcznej ilości poszczególnych posiłków za okres minionych 12 znanych  
miesięcy, w rozbiciu na poszczególne miesiące, zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą :

                                                 KOLEJNE  12  MIESIĘCY  ROKU   …………..

I            II            III           IV            V            VI            VII           VIII           IX          X  
XI          XII

śniadanie
II śniadanie
obiad
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podwieczore
k
kolacja
II kolacja

Pyt.30  .  
W Załączniku Nr 1 , pkt. II, ust. 2 Zamawiający mówi o „termosach” i  „GN’ach” oraz  „tacach”. W ust. 7 tego punktu Zamawiający 
mówi o „wózkach bemarowych (grzewczych)” oraz „9 wózkach podgrzewanych”.
Prosimy  o  szczegółowe  opisanie  procesu  dystrybucji  posiłków  z  uwzględnieniem  roli  wszystkich  wyżej  opisanych  elementów 
wyposażenia technicznego, tj. 
A./ wózkach bemarowych
B./ tac (jakich? Czy chodzi o indywidualne tace izotermiczne? Czy o jakieś inne? Jakie?
C./ termosów (do czego są wykorzystywane?)
ponadto prosimy o :

D./ informację czy pojęcie wózki podgrzewane jest tożsame z pojęciem wózki bemarowe?
F./ opisanie stanu technicznego całego przekazywanego sprzętu.
P  yt.31.  
Prosimy o szczegółowe opisanie :
A./  zasad transportu posiłków z kuchni na oddziały.
B./ zasad i miejsca porcjowania posiłków (na oddziałach w obecności pacjenta, czy gdzie indziej? gdzie?)
Pyt.32  .  
Prosimy o precyzyjne określenie, kto jest odpowiedzialny za wydanie posiłku „do łóżka pacjenta” ? 
Pyt.33  .  
Prosimy o precyzyjne określenie, w którym miejscu kończy się odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie dystrybucji posiłków.
Pyt.34  .  
W Załączniku Nr 1 , pkt. I wymienione są oddziały szpitalne. 
Prosimy o przejrzyste enumeratywne wymienienie wszystkich oddziałów szpitalnych wraz z podaniem :
-  liczby łóżek, 
-  ilości żywionych pacjentów, 
-  usytuowania oddziału w układzie : budynek, piętro, sąsiedztwo z konkretnym innym oddziałem.
Pyt.35  .  
W Załączniku Nr 1 , pkt. I  mowa jest o :
A./ „wymianie część zastawy stołowej”;
Pytanie : ile konkretnie i jakich naczyń, sztućców, innych rzeczy (jakich?) zobowiązany będzie wymienić Wykonawca?
B./ „wymianie wkładów i pokryw GN”;
Pytanie : ile konkretnie i jakich wkładów i pokryw GN zobowiązany będzie wymienić Wykonawca?
C./ „zakupie tac do serwowania posiłków”;
Pytanie : ile konkretnie i jakich tac do serwowania posiłków zobowiązany będzie zakupić Wykonawca? Proszę opisać jakie to są tace  
i jaką rolę pełnią.
Pyt.36  .  
Prosimy o padanie szacunkowej ilości diet 3 posiłkowych oraz  ilości diet 4 i 5 posiłkowych. Może to być określenie zależności 
procentowej.
Pyt.37  .  
Prosimy o padanie informacji, ile aktualnie wynosi wartość tzw. wsadu do kotła.
Pyt.38  .  
Prosimy o udostępnienie aktualnie stosowanego jadłospisu dekadowego dla diety podstawowej.
Pyt.39  .  
W jakim systemie prowadzona jest obecnie dystrybucja posiłków? Np. w systemie tacowym, bemarowym, termosowym?  innym /  
jakim?  
Pyt.40.
W Załączniku Nr 1, pkt. II, ust. 15 do SIWZ Zamawiający wymienił rodzaje wymaganych diet : Prosimy o dodatkowa informację :  
ile jest średnio miesięcznie posiłków w ramach poszczególnych rodzajów diet.
Pyt.41.
Jeżeli Zamawiający wykorzystywał do produkcji posiłków kuchnię usytuowaną na terenie Szpitala, to prosimy o podanie faktycznych 
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kosztów ( w złotówkach)  funkcjonowania kuchni  za okres ostatnich znanych 12 miesięcy w odniesieniu do następujących mediów :
- energii elektrycznej
- pary technologicznej
- wody zimnej 
- wody ciepłej
- ścieków
- gazu
- centralnego ogrzewania 
Pyt.42  .  
Prosimy o  informację, czy wszystkie media są / będą opomiarowane? Jeżeli nie, to proszę podać, które z nich nie są / będą  
opomiarowane i w jaki sposób będą rozliczane.
Pyt.  43.  
Prosimy o  informację, czy którekolwiek media będą rozliczane na zasadzie ryczałtu? Jeżeli tak, to które? oraz ile wynosi miesięczna  
opłata ryczałtowa?
Pyt.44.
Prosimy o podanie informacji, czy opłata za centralne ogrzewanie jest liczona w stałej kwocie przez 12 miesięcy czy tylko w okresie  
grzewczym. Jeśli w okresie grzewczym, to prosimy o podanie dat granicznych dla  tego okresu.
Pyt. 45.
Jaki jest aktualny miesięczny koszt opróżniania  tłuszczownika?
Pyt. 46  .  
Jaki jest aktualny miesięczny koszt usług DDD?
Pyt. 47  .  
Czy Wykonawcę obciążają jakiekolwiek koszty związane z UDT. Jeżeli tak, to proszę o informację jakich to dotyczy urządzeń i jaki  
jest miesięczny (lub roczny) koszt tych obciążeń.
Pyt.   48.  
Czy  Zamawiający  przewiduje  konieczność  poniesienia  przez  Wykonawcę  innych  dodatkowych  kosztów,  które  nie  zostały 
zdefiniowane w SIWZ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu?
Pyt.  49.  
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 aktualnego kosztu netto za dzienną stawkę żywieniową dla 1 pacjenta (aktualna cena net to z 
umowy  z  obecnym  Wykonawcą).  Informacji  tej  proszę  oddzielić  również  w  przypadku  korzystania  z  usług  tzw.  cateringu  
zewnętrznego, tj. dowozu posiłków gotowych do siedziby Zamawiającego.
Pyt. 50  .   
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 stanu zobowiązań wymagalnych Zamawiającego.
Pyt. 5  1.   
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 podanie  

nazwy i adresu firmy, która obecnie realizuje usługę żywienia pacjentów Zamawiającego.

Pyt. 52  .   
Prosimy o podanie informacji ilu pacjentów było żywionych (lub hospitalizowanych) średnio miesięcznie w okresie ostatnich 12  
miesięcy na oddziałach : gruźlicy chorób płuc i chemioterapii.
Pyt. 53  .   
Prosimy o  szczegółową informację na jakich zasadach ma być świadczona usługa w okresie po 01.09.2012, w przypadku, gdy 
remont kuchni nie będzie jeszcze zakończony : 
A./ kto będzie odpowiedzialny za dystrybucję posiłków na oddziałach w tym okresie?
B./ czy posiłki będą mogły być dostarczane w termosach do chwili zakończenia remontu i rozpoczęcia świadczenia usługi w oparciu  
o kuchnię na miejscu? 
C./ czy dystrybucja posiłków na oddziałach prowadzona byłaby również w oparciu o system termosowy?
D./ ile razy dziennie miałaby miejsce dostawa posiłków w tym okresie? Dwa czy trzy razy dziennie?
E./ czy można przyjąć że : 
E1.  -  II śniadanie będzie dostarczane zrazem ze śniadaniem?
E2.    -  podwieczorek będzie dostarczany razem z obiadem ?
F./  prosimy o informację  dodatkową dotyczącą zasad składanych zamówień na poszczególne diety o okresie o którym mowa  
powyżej.  
G./ gdzie byłyby myte naczynia (talerze i sztućce) ?
H./  czy odnośnie tego okresu Zamawiający  stawia  Wykonawcy jakieś  inne,  dodatkowe wymagania? Jeżeli  tak,  prosimy o  ich  
opisanie.
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Pyt. 54  .   
W Załączniku Nr 1, pkt. II , ust. 1  Zamawiający definiuje zasady zamawiania posiłków. Prosimy o informację dodatkową , czy  
podane godziny dotyczące składanych zamówień odnoszą się do dnia realizacji zamówienia, czy dotyczą dnia poprzedzającego?  

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu 
„Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad 1. Stan surowy , zamknięty w pomieszczeniach częściowo przebiegają instalacje zasilające inne pomieszczenia. Pomieszczenia 
były pierwotnie przygotowywane pod Centralną Stację Łóżek i Centralną Dezynfektornię. Celem zapoznania się ze stanem 
technicznym zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
Ad 2. W systemie cateringu.
Ad 3.  Zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego. 
Ad 4. Terminem rozpoczęcia świadczenia usługi jest 07.09.2012 r. wg projektu umowy. Data przekazania obiektu – najwcześniej z 
dniem podpisania umowy.   Dotyczy powierzchni:   493,12 m . kw  -  jest to maksymalna powierzchnia, Wykonawca może wykonać 
prace na mniejszej powierzchni.
A.  NIE.
B.  NIE.
Ad 5. Sumowanie  następuje na bieżąco od pierwszego zdarzenia i po przekroczeniu łącznie 24 h Zamawiający jest uprawniony do 
nałożenia kary w  wysokości 1%.
Ad 6. Ocena organoleptyczna przeprowadzona przez wyznaczoną przez Zamawiającego osobę.
Ad 7. Zamawiający koryguje zapis: „( …) brakujących porcji w czasie  do 15 minut od zakończenia rozdawania posiłków na danym 
oddziale”.
Ad 8. Jest to opisane w Zał. nr 1 cz. II pkt 30 oraz kontrola wizualna przeprowadzona w obecności przedstawiciela Wykonawcy np.  
występowanie pajęczyn, kurzu, innych nieczystości itp.
Ad 9. Dopuszczamy sam wykaz bez kopii świadectwa ukończenia szkoły.
Ad 10. Zamawiający wymaga referencji wykonanej lub wykonywanej usługi żywienia pacjentów wraz z jednoczesnym 
dostosowaniem pomieszczeń pod kuchnię.
Ad 11. Dostosowanie istniejących pomieszczeń lub inne równoważne prace tj. modernizacja, remont itp.
Ad 12. A1, A2, A3  Tak, zgodnie z SIWZ cz. V. pkt 5. 
A4. Tak, zgodnie z  załącznikiem odp.12 pytania 1 - DEKADA WZÓR.pdf
A5. Tak.
A6. Nie, chodzi o ilości i rodzaj produktów użytych do przygotowania posiłków.
B1, B2, B3 Tak, zgodnie z SIWZ cz. V. pkt 5. Zamawiający dopuszcza umiejscowienie trzech jadłospisów na jednej kartce papieru.
B4. Tak, zgodnie z  załącznikiem odp.12 pytania 1 - DEKADA WZÓR.pdf
B5. Tak. Ilości produktów na „ talerzu” pacjenta np. kotlet mielony 100g, surówka z kapusty 150g, ziemniaki 150 g. itp. 
Szczegółowy opis jadłospisu dekadowego i szczegółowego zamieszczony został w odpowiedzi do pyt. 14. 
Ad 13. A. Zamawiający dokonuje poprawy opisu w SIWZ cz. V pkt 5 ppkt 4 b po wyrazie „ cukrzycowej” wykreśla się wyraz 
„produktów”  i po słowie kaloryczności wstawia  „i” 
A. 1. „gramówka” produktów porcjowana na talerzu dla 1 osoby. Zgodnie z opisem w odpowiedzi do pytania 14C. 
A. 2. Kaloryczność i ilość poszczególnych części składowych potrawy.
B.1 Tak.
B. 2. Tak.
B. 3. Nie, rodzaj mięsa ma być określony dokładnie np. szynka wieprzowa, łata wołowa itp.
B4. Tak. 
C. 10 dni.
Ad 14. A. Sposób przygotowania jadłospisów do oferty ma być jednakowy z przygotowywaniem jadłospisów podczas realizacji 
umowy. Opis w części V SIWZ oraz w odpowiedzi udzielonej do pytania 12 maja zastosowanie również do Załącznika nr 1 cz. II pkt 
22. 
B. Jadłospis dekadowy ( wymagania techniczne )

a) oznaczony posiłek
b) jadłospis
c) nazwa produktu
d) ilość produktów
e) ilość energii ( kalorii )
f) ilość białka
g) ilość tłuszczu
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h) węglowodany ogółem
i) błonnik pokarmowy cholesterol
j) wit. C
k) magnez
l) wapń
m) żelazo jadłospis dekadowy musi uwzględniać min. 10% „ strat tzw. talerzowych „ -  zgodnie z  załącznikiem odp.12 pytania 

1 - DEKADA WZÓR.pdf
C. jadłospis szczegółowy – jednodniowy tak jak w odpowiedzi do pyt. 12. 

a) jadłospis do udostępnienia pacjentom/personelowi
b) jadłospis może zawierać wszystkie diety lub tylko dietę z z danego oddziału lub do każdej diety oddzielnie.
c) „gramatura na talerzu”
d) kaloryczność posiłku ( po odliczeniu strat )

D. Zamawiający dopuszcza stosowanie jednolitego wzoru jadłospisu dekadowego i szczegółowego pod warunkiem uwzględnienia 
opisu minimalnego wskazanego w punktach 14B i 14 C. Oferent sam określi różnice w przedkładanych do oferty jadłospisach tak 
aby obie wersje jadłospisów były czytelne i zawierały niezbędne informacje.
Ad 15. Nie. Zał. nr 1 rozdz. II pkt 22 i 23 ( minimum 4 dekady w roku ) 
Ad 16. Zamawiający będzie przeprowadzał audyty u dostawcy w oparciu o wyżej wymienione dokumenty.
Ad 17. Stan surowy , zamknięty w pomieszczeniach częściowo przebiegają instalacje zasilające inne pomieszczenia. Pomieszczenia 
były pierwotnie przygotowywane pod Centralną Stację Łóżek i Centralną Dezynfektornię. Celem zapoznania się ze stanem 
technicznym zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
Ad 18. Nie, Zamawiający określił zasady zmian cen w § 4 ust. 5 i 6.
Ad 19. NIE.
Ad 20. Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie zmian.
Ad 21. Podatek jest ustalany co roku na podstawie Uchwały rady Miasta. Obecnie obowiązująca stawka wynosi 21,36 zł/m² pow. 
użytkowej.
Ad 22. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przejęcia jakichkolwiek pracowników.
Ad 23. W nawiązaniu do pytania 22 pytanie 23 jest bezpodstawne, gdyż Zamawiający nie przewiduje przekazania personelu dla  
Wykonawcy,
Ad 24. Nie. 
Ad 25. Pomieszczenia do pełnienia funkcji kuchni pod względem technicznym są w stanie surowym ( bez posadzek, tynków i 
instalacji technicznej) przeznaczone do modernizacji. Dla pełnej oceny zapraszamy do wizji lokalnej zakresu pomieszczeń z 
przeznaczeniem dla kuchni szpitalnej.
Ad 26.  Kuchenki oddziałowe nie będą udostępniane Wykonawcy.
Ad 27. TAK.
Ad 28. A. Przekazywane pomieszczenia nie są pomieszczeniami kuchennymi i wymagają dostosowania do aktualnych wymogów 
prawnych oraz uzyskania wymaganych zgód.
B. Nie posiadamy kuchni.
Ad 29. Załącznik - odpowiedz 29 - pytania 1 - Zestawienie żywienia 2011.pdf
Ad 30 A.  Załącznik 1 cz. II pkt 7.
B. Tace do podawania posiłków pacjentom.
C. zał. nr1 nie wspomina o termosach. Oferent może sam określić do czego ewentualnie może wykorzystać w/w sprzęt.
D. Tak, zał. 1 cz. II  pkt 7.
E.  Stan  aktualny  wózków  grzewczych  oferenci  mogą  sprawdzić  osobiście  w  siedzibie  Zamawiającego  (  po  wcześniejszym  
umówieniu się) 
Ad 31.A. 
B.   Za porcjowanie posiłków odpowiada Wykonawca. Posiłki  mają być porcjowane zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę  
zasadami  GHP i  GMP bezpośrednio przed  wydaniem w obecności  pacjenta  oraz  przedstawiciela Zamawiającego (pielęgniarka, 
dietetyk, inna osoba wskazana ).
Ad 32. Wykonawca.
Ad 33. Kończy się w momencie wydania posiłku pacjentowi. Wykonawca ma odpowiadać za kompleksowe żywienie.
Ad 34. Wg załączonego wykazu -odpowiedz 34 - pytania1.pdf. Stan ten może ulec zmianie w związku z realizowanymi inwestycjami. 
Ad 35.A.  Zamawiający przekaże około 150 kompletów zastawy stołowej. Obecnie zapewniamy żywienie dla około 200 osobodni. 
Zamawiający wymaga aby  Wykonawca zapewnił niezbędną ilość zastawy potrzebną do żywienia aktualnej ilości  hospitalizowanych 
pacjentów i na bieżąco uzupełniał wyszczerbioną zastawę stołową.
B. Wykonawca we własnym zakresie policzyć i zapewnić właściwa ilość wkładów i pokryw GN. 
C. Wykonawca zakupi taka ilość tac aby zapewnić podanie posiłku dla każdego pacjenta na oddzielnej tacy, na której ustawiona 
będzie zastawa stołowa.
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Ad 36. Według załącznika - odp.36 i 40.pdf.
Ad 37. W obecnej umowie wsad do kotła wynosi minimum  7,00 zł netto. W obecnym przetargu wymagamy mininimum 6,00 zł 
netto.
Ad 38. Aktualnie stosowane jadłospisy są własnością intelektualną dotychczasowego dostawcy i nie możemy ich udostępnić.
Ad 39. Wymagamy prowadzenia dystrybucji posiłków w  systemie bemarowym. Aktualnie stosowany sposób dystrybucji nie ma 
wpływu na nowa umowę.
Ad 40.  Według załącznika - odp.36 i 40.pdf. 
Ad 41. Zamawiający korzystał z usług Firmy zewnętrznej.
Ad 42. 43. Istnieją wszystkie media poza parą, które należy opomiarować tj: energia, woda, ścieki, centralne ogrzewanie. 
Szczegółowe informacje rozliczania poszczególnych czynników energetycznych zgodnie z projektem umowy najmu.
Ad.44. Wg wskazań urzadzeń pomiarowych, zgodnie z par.2 ust.2  i3.
Ad 45. Nie posiadamy kuchni.
Ad 46. Nie posiadamy kuchni
Ad 47. Nie posiadamy urządzeń kuchennych podlegających nadzorowi UDT.
Ad 48. Nie przewiduje.
Ad 49. Śniadanie i kolacja po 4,05 zł +VAT; obiad 8,10 zł +VAT. Stawka dzienna netto wynosi: 16,20 zł+VAT.
Ad 50. Nie posiadamy zobowiązań terminie wymagalności ( przeterminowanych ) 
ad 51. Ekolex Sp. z o. o. ul. Łosia 20;  15-533 Białystok.
Ad 52. Załącznik - odpowiedz 29 - pytania 1 - Zestawienie żywienia 2011.pdf
Ad 53. A. Wykonawca.
B. Nie. Transport ma odbywać się z wykorzystaniem termoportów i wkładów GN do punktu przyjęć – dostaw czystych gdzie wkłady 
GN maja być przełożone do wózków bemarowych. I W/w wózkami maja być transportowane na poszczególne oddziały. 
Zamawiajacy dysponuje liczbą 25 szt termoportów i 68 szt wkładów GN.
C. System bemarowy z wykorzystaniem wózków grzewczych i wkładów GN.
D. Minimum 3 x.
E1. TAK.
E2. TAK.
F. Załacznik nr 1 cz II pkt. 1.
G. Za zmywanie odpowiedzialny będzie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza w tym okresie używanie naczyń j. uż.  Zakupionych 
przez Wykonawcę na swój koszt.
H. Kuchnia ma posiadać wymagane prawem zezwolenia na dystrybucje posiłków na zewnątrz ( Decyzja właściwego Inspektora 
Sanitarnego  ), środek transportu ma [posiadać decyzję na transport posiłków, w tym potraw gorących i potraw wymagających 
warunków chłodniczych w pojemnikach termoizolacyjnych ( Decyzja właściwego Inspektora Sanitarnego  ).
Ad 54. Podane godziny składanych zamówień dotyczą najbliższego posiłku w dniu realizacji zamówienia tzn. zmóweinie złozone do 
godziny 6.45 ( dzień powszedni ) zrealizowane ma być w dniu zamówienia – śniadanie wraz  z drugim śniadanie, obiad z 
podwieczorkiem i kolacja z druga kolacją. 
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