
   

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                      Data: 20.04.2012 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: 
1. Dotyczy warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia: „Zamawiający uzna, że warunek ten 

został spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania lub 
wykonuje nadal przynajmniej 1 zamówienie odpowiadające rodzajem (Za odpowiadające rodzajem uznaje się 
tożsame lub podobne tj. żywienie pacjentów hospitalizowanych w szpitalu wraz z najmem pomieszczeń do 
zapewnienia świadczenia usługi żywienia pacjentów z jednoczesnym dostosowaniem istniejących pomieszczeń 
pod kuchnię) i wartością stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 2 
000 000,00 PLN.”
a)  Czy  przez  „dostosowanie  istniejących  pomieszczeń  pod  kuchnię”  należy  rozumieć  wykonanie  remontu 
pomieszczeń kuchennych?
b) Czy wartość brutto nie mniejsza niż 2 000 000,00 PLN oznacza wartość całego kontraktu?

2. Od czego Zamawiający uzależnia akceptację zmian, o której mowa w § 4 ust. 5 projektu umowy (Załącznik nr 
6 do SIWZ)

3. W  jaki  sposób  zostaną  rozliczone  nakłady  inwestycyjne  poniesione  przez  Wykonawcę  w  przypadku 
wcześniejszego rozwiązania umowy przez Zamawiającego np. po jednym dniu świadczenia usługi?

4. Dot. § 2 ust. 8 projektu umowy najmu. Czy podana kwota jest wartością za miesiąc?
5. Jaka jest wysokość podatku od nieruchomości za nieruchomość objętą najmem?
6. Czy w przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu prac remontowych będzie wynikało z przyczyn leżących po 

stronie  Zamawiającego  będą  naliczane  kary  umowne  i  Zamawiający  będzie  miał  możliwość  rozwiązania 
umowy?

7. Czy w Załączniku nr 5 (formularz cenowy) przy obliczeniach ceny należy uwzględniać, że każdy rok ma 365 
dni?

8. Czy w Załączniku nr 5 (formularz cenowy) wartość brutto za 7 lat należy obliczyć przez pomnożenie wartości  
brutto za 1 rok razy 7 ? 

9. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  przewidziane  prawem niezbędne  uzgodnienia  dotyczące  robót  budowlanych 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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10. W jakim celu  wykonawca ma przedstawić  z ofertą  jadłospisy  dekadowe,  skoro oceniane będą jadłospisy  
jednodniowe?

11. Zamawiający zamierza oceniać posiadanie „certyfikatu ISO 9001:2009”. Pragniemy zauważyć, że wg naszej  
wiedzy nie istnieje taki certyfikat. Występuje certyfikat „ISO 9001:2008” lub „PN-EN ISO 9001:2008”. Prosimy 
o sprecyzowanie, o którą normę chodzi Zamawiającemu?

12. Co Zamawiający rozumie przez „niezgodności” – dotyczy kryteriów oceny ofert „(raport bez niezgodności) z 
auditu  zewnętrznego z  ostatniego  roku”.  Wg naszej  wiedzy  w raportach  zawsze  występują  zalecenia  do 
doskonalenia – czy takie zalecenia są wg Zamawiającego „niezgodnościami”?

13. W jaki sposób Zamawiający oceniać będzie „kompletność” księgi HACCP i GHP GMP?
14. Dot. Załącznika nr 6 § 7 ust. 2 – jakiego okresu dotyczy trzykrotne nienależyte wykonanie usługi? Prosimy o  

dopisanie, że trzykrotne nienależyte wykonanie odnosi się do okresu jednego miesiąca. Obecne brzmienie 
zapisu  umowy  oznacza,  że  Zamawiający  rozwiąże  umowę  żywienia  nawet  w  przypadku  uchybień 
pojawiających się raz na kilka lat, o ile w sumie wystąpią 3-krotne uchybienia. Ponadto pragniemy zwrócić 
uwagę, że przez nienależyte wykonanie usługi można rozumieć również drobne uchybienia nie powodujące 
większej szkody lub możliwe do naprawienia w krótkim terminie – np. opóźnienie w dostawie posiłków lub 
inne drobne uchybienia. Wnosimy zatem o nadanie  § 7 ust. 2 brzmienia: 
„Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku trzykrotnego w ciągu 
miesiąca udokumentowanego rażącego, nienależytego wykonania usługi.”

15. Prosimy o dopisanie w projekcie umowy zapisu gwarantującego wykonawcy zwrot niezamortyzowanej części 
nakładów inwestycyjnych w przypadku rozwiązania umowy żywienia z dowolnej przyczyny przed upływem 
06.09.2019  przez  Zamawiającego  lub  kolejnego  Wykonawcę.  Brak  takiego  zapisu  oznacza  narażenie 
wykonawcy na ryzyko utraty poniesionych 
nakładów inwestycyjnych w przypadku rozwiązania umowy np. po jednym dniu od zakończenia remontu.

16. Dot. Załącznika nr 6 § 5 ust. 2 i 3 prosimy o ujednolicenie stanowiska w przypadku zwłoki  w przypadku  
kilkukrotnych opóźnień w dostarczaniu posiłków, których łączny czas będzie składał się na czas wynoszący 1  
dobę. W jednym z punktów zapisane jest, że skutkować to będzie rozwiązaniem umowy i karą umowną w 
wys. 5%, w drugim punkcie że tylko karą w wysokości 1%.

17. Dot. Załącznika nr 6 § 5 ust. 3 wnosimy o zmianę sposobu wartości bazowej do naliczania kar umownych.  
Kara umowna za opóźnienia w dostawie posiłków odniesiona do wartości całego zamówienia oznacza, że jej 
wysokość będzie rażąco wysoka – kilkadziesiąt tysięcy złotych. W ocenie wykonawcy jest to niewspółmierne 
do stopnia naruszenia postanowień umowy i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

18. Prosimy  o  sprecyzowanie  jakie  regulacje  prawne  /dyrektywy,  rozporządzenia,  ustawy/  ma  na  myśli 
Zamawiający pisząc o nich w załączniku nr 6 § 5 ust. 4 lit. j. 

19. Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez określenia użyte w § 5 ust. 4 lit. B projektu umowy?  
Jaka  barwa  potraw  jest  właściwa?  Jak  wygląd  powinien  mieć  posiłek?  Jakie  są  preferencje  smakowe 
Zamawiającego. Użycie tak nieprecyzyjnych określeń daje możliwość niczym nieograniczonego nakładania kar 
umownych wyłącznie wg uznania Zamawiającego. Prosimy zatem o powołanie na odpowiednie normy.

20. Prosimy o nadanie § 1 ust. 16 projektu umowy najmu następującego brzmienia:
„Najemca  będzie  ponosił  opłaty  za  korzystanie  z  mediów  w  trakcie  trwania  remontu  i  dostosowania 
pomieszczeń na potrzeby kuchni wg wskazania podlicznika za energię elektryczną przy czym podlicznik winien 
być zamontowany nie później niż w terminie 2 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, za wodę i ścieki wg 
zainstalowania przez Najemcę odrębnego wodomierza celem pomiaru wody ciepłej i zimnej przez wydzielenie 
przyłącza wraz z zainstalowaniem wodomierza w terminie 2 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych ; zaś 
za centralne ogrzewanie wg zainstalowania przez Najemcę przepływomierza wraz z ciepłomierzem w terminie 
14 dni od zawarcia umowy.”
Obecnie  narzucony  termin  montażu  podliczników  może  być  niemożliwy  do  dotrzymania  z  przyczyn 
niezależnych od wykonawcy.

21. Wnosimy o dopisanie do projektu umowy najmu następującego zapisu:
„W przypadku  rozwiązania  umowy  najmu lub  usługi  przed  upływem 06.09.2019  Zamawiający  odkupi  od 
Wykonawcy wyposażenie zamontowane przez Wykonawcę po cenie nabycia pomniejszonej o amortyzację lub 
zobowiąże kolejnego wykonawcę do odkupienia wyposażenia. Czas amortyzacji wyposażenia ustala się na 7 
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lat. Po zakończeniu realizacji umowy w dniu  06.09.2019 Zamawiający przejmie zakupione przez Wykonawcę 
wyposażenie nieodpłatnie.”

22.Wnosimy o nadanie § 1 ust. 7 projektu umowy najmu następującego brzmienia:
„ W przypadku stosowania przez Najemcę § 1 pkt. 6, Wynajmujący naliczy za każdy dzień
korzystania z innej kuchni karę umowną w wysokości 750 zł po upływie 30 dni od terminu
wskazanego w § 1 ust. 5. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim nie będzie naliczana, jeżeli opóźnienie 
wyniknie z przyczyn niezależnych od wykonawcy.” 

Opóźnienie w zakończeniu remontu może być spowodowane zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego 
oraz osoby trzecie. Wykonawca powinien być obciążony karami wyłącznie za skutki jego działań i zaniechań.
23.Wnosimy o nadanie § 5 ust. 1 lit d projektu umowy najmu następującego brzmienia:
„będzie przedłużał wykonanie remontu kapitalnego i modernizacji pomieszczeń dłużej
niż 3 miesiące od terminu wskazanego w § 1 ust. 5.  i przedłużenie to będzie wynikało z przyczyn zawinionych 
przez Wykonawcę.”

24. Wnosimy o dopisanie do § 7 kolejnego ustępu w brzmieniu:
„5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zamawiającego,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego,
c) Zamawiający uniemożliwia świadczenie usługi Wykonawcy,
d) Zamawiający utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności,
e)  Zamawiający  zalega  z  płatnością  za  wykonywaną  usługę  za  pełne  trzy  miesiące  i  nie  reguluje  swoich  
zobowiązań pomimo otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.”
25. Czy Zamawiający przewiduje zamawianie posiłków regeneracyjnych lub posiłków dla  pracowników szpitala?
26. Prosimy o podanie ile jest obecnie oddziałów, czy są na terenie szpitala, i czy na wszystkie oddziały można 

dojechać windą lub łącznikiem.

27.Prosimy o podanie ilości osobodni (całodziennych posiłków) wydanych w okresie styczeń-grudzień 2011 roku 
(z rozbiciem na poszczególne miesiące oraz z podziałem na poszczególne diety).

28.Prosimy o podanie czy sprzęt przeznaczony do dzierżawy jest sprawny technicznie i obecnie używany?
29.Kto  dotychczas  wykonuje  przedmiot  niniejszego  zamówienia  publicznego  (prosimy  o podanie  danych 

dotychczasowego Wykonawcy)?
30.Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (DZ. U. Nr 112, poz. 

1198) prosimy o podanie aktualnej  stawki  żywieniowej dla 1 pacjenta w szpitalu.
31.Czy w ramach dostarczenia Księgi Dobrych Praktyk GHP/GMP oraz HACCP można przedstawić księgę spinającą 

w  postaci  ISO  22000  oraz  księgę  zarządzania  bezpieczeństwem  żywności  wg  ISO  22000  i  HACCP,  a 
dokumentację GHP i GMP w postaci oddzielnych procedur?

32.Czy w ramach potwierdzenia wdrożenia HACCP Wykonawca może przedstawić certyfikat ISO 22 000, którego 
głównym i podstawowym elementem jest wdrożony HACCP.

33.Prosimy o podanie czy Zamawiający będzie utylizował odpady z oddziałów zakaźnych czy będzie to po stronie 
Wykonawcy?

34.Dot. zał. nr 2 pkt 3. Prosimy o wykreślenie zapisu że projekt technologiczny ma być wykonany przez osoby z 
właściwymi uprawnieniami budowlanymi na zapis że projekt technologiczny ma być zgodny z obowiązującymi 
przepisami  prawa.  Pragniemy  zauważyć  że  wg  naszej  wiedzy  wynika,  że  do  wykonania  projektów 
technologicznych nie są niezbędne uprawnienia budowlane. 
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35. Dot. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 3
• Prosimy o wyjaśnienie, w którym momencie projekt technologiczny ma uzyskać przewidziane 

prawem niezbędne uzgodnienia? Z informacji uzyskanych od Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Ełku wynika, że ustawowy czas na zatwierdzenie projektu wynosi 30 
dni, co może uczynić niemożliwym przedstawienie go wraz z ofertą.

• Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia projektu technologicznego zatwierdzonego przez 
uprawnionego rzeczoznawcę w ofercie i nałożenie na wykonawcę obowiązku dostarczenia projektu 
zatwierdzonego przez Sanepid po upływie terminu składania ofert a przed podpisaniem umowy.

36) W cz. XII SIWZ, dot. kryteriów oceny, pkt. 1 , fragment oznaczony symbolem P2 Zamawiający premiuje posiadanie 
Certyfikatu ISO 9001 : 2009    :

„P2 - posiadanie certyfikatu ISO 9001 : 2009 (5 pkt - posiadanie Certyfikatu , 0 pkt – brak certyfikatu”.

Taki zapis stanowi naruszenie Art.7, ust. 1 Ustawy w związku z art. 29, ust. 1 i 2 Ustawy - zasady, iż przedmiot 
zamówienia  nie  powinien  pozostawać w sprzeczności  z  obowiązującymi  wymaganiami  w zakresie  obowiązujących 
norm jakościowych, a także pozwalać na zdefiniowanie i  wykazanie przez Wykonawców równoważnych  środków 
zapewnienia jakości.

Zapis powyższy stanowi również naruszenie Art.25 , ust. 2 Ustawy w związku z Par. 5, ust. 3 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z  dnia 30 grudnia 2009 r  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od  
wykonawcy,  oraz  form,  w jakich  te  dokumenty  mogą być składane,  gdyż  stanowi  o  faktycznym wyeliminowaniu 
możliwości  złożenia  przez  wykonawców  innych  dokumentów  potwierdzających  stosowanie  przez  wykonawców 
równoważnych  środków zapewnienia  jakości,  np.  takich  jak  powszechnie  stosowany  w usługach  żywieniowych  : 
certyfikat ISO 22000.

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę zapisów w cz. XII SIWZ, dot. kryteriów oceny, pkt. 1 , fragment oznaczony 
symbolem P2, definiujący zasady premiowania wykonawców za posiadanie certyfikatu jakości, poprzez nadanie mu 
następującego brzmienia :

„P2 - posiadanie certyfikatu ISO 9001 : 2009 lub innego równoważnego certyfikatu 
jakości, np. certyfikat ISO 22000   ( 5 pkt - posiadanie certyfikatu , 0 pkt – brak  certyfikatu”.

37) . W załączniku 1.II.3 Zamawiający wymaga zabezpieczenia dodatkowej porcji posiłku do kontroli z każdej diety i  
rodzaju.  Prosimy o szczegółowe podanie w odniesieniu do obecnie stosowanych jadłospisów, które ze składowych  
mają być  zabezpieczone do kontroli?  Czy w przypadku pojedynczych diet  w ciągu dnia lub diet  specjalnych np.  
jogurtów o różnych smakach należy do każdego posiłku zabezpieczyć dodatkową porcję? Prosimy o dokładne podanie  
ilości takich jak: opakowanie, gramy, mililitry. Czy wyżej wymienione zabezpieczenie dotyczy tylko śniadań i obiadów?

38) . W załączniku 1.II.7 Zamawiający informuje, iż na oddziale chemioterapii i gruźlicy dopuszcza stosowanie naczyń 
jednorazowych. Czy dotyczy to także sztućców.

39) . Wymagania Zamawiającego dotyczące ilości, rodzaju oraz częstotliwości stosowania kosztochłonnych produktów, 
powodują u Wykonawcy konieczność uwzględnienia  wsadu do koła w wysokości co najmniej 7, 75 zł netto na jeden 
osobodzień. W jakim celu Zamawiający podaje w SIWZ minimalny wsad dzienny w wysokości 6,00 zł netto?
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40) . W załączniku 1.II.13 Zamawiający informuje o potrzebie dostarczenia II kolacji o godzinie 21.00. Czy ten posiłek 
dla pacjenta odbierze Zamawiający z kuchni do godziny 18.00? Czy Wykonawca ma dostarczyć osobiście II kolację o  
godzinie 21.00?

41) . W załączniku 1.II.18 Zamawiający żąda opakowań sterylnych. Prosimy o podanie przewidywanego  miesięcznego 
kosztu usługi sterylizacji opakowań do prób żywieniowych.

42)    W załączniku 1.II.27 Zamawiający żąda nieodpłatnego udostępnienie programu komputerowego zakupionego 
przez  Wykonawcę.  Proponujemy  wykreślenie  tego  zapisu,  ponieważ  jest  niezgodny  z  prawem  („piractwo 
komputerowe”).

43)  W załączniku 2.II.10 Zamawiający żąda uzyskania zgody PWIS na odstępstwa od warunków technicznych. Czy 
Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie  Umowy  w  przypadku  nie  otrzymania  zgody  PWIS  bez  stosowania  kar 
finansowych?

44) . W załączniku  nr 6 (Umowa) §4 pkt.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny nie częściej niż raz na 
dwanaście  miesięcy  o  maksimum  wyrażone  wskaźnikiem  wzrostu  cen.  
Prosimy o dokładne sprecyzowanie od jakich parametrów przyjętych przez Zamawiającego będzie zależała ta zmiana? 
Czy to będzie zmiana np. 1 grosz na kilka lat czy co roku o opublikowany przez GUS odpowiedni wskaźnik inflacji?  
Proponujemy dodanie  zapisu  w Umowie  informującego  precyzyjnie  ze  wskazaniem dat  zmiany  ceny  o  wskaźniki  
inflacji.

45) . W załączniku  nr 6 (Umowa) §7 pkt.2 Zamawiający informuje o prawie rozwiązania Umowy. Czy np. trzykrotne 
dostarczenie posiłku z niewłaściwą temperaturą ( +/- 1 °C) może skutkować rozwiązaniem Umowy? 
 
46) . Prosimy o podanie informacji na temat aktualnej ilości osób zaangażowanych w dystrybucję posiłków ( z 
rozbiciem na śniadanie, obiad oraz kolację). Czy dystrybucja posiłków odbywa się aktualnie  zgodnie z  
harmonogramem czasowym zapisanym w SIWZ?

47). Prosimy o podanie rzeczywistego średniorocznego kosztu brutto tzw.  wsadu do kotła  w roku 2011 (prosimy nie 
podawać aktualnej wartości  z Umowy z aktualnym wykonawcą)
 

48). Prosimy o podanie średniorocznej liczby żywionych (osobodni) w latach 2006 – 2011.

49)  Prosimy  o  podanie  możliwej  najwcześniejszego  terminu  (data,  godzina)  przeprowadzenia  wizji  pomieszczeń 
przeznaczonych na inwestycje. 

50) W jakiej odległości  od przewidywanej inwestycji  znajduje się przyłącze energetyczne o mocy 150 kW 
(umożliwiające poprowadzenie kabla)? Czy przyłącze zapewnia zasilanie główne i rezerwowe?. 

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.A  Zamawiający dopuszcza remont pomieszczeń kuchennych jako rodzaj zamówienia podobny do ”dostosowania 
istniejących pomieszczeń pod kuchnię”
B. Tak. Zamówienia wykonanego jak i wykonywanego.
Ad.2. Uzależniony od indywidualnej oceny wniosku o zmianę.
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Ad.3. Nie zostaną rozliczone. Stanowi to ryzyko gospodarcze Wykonawcy.Umowa ogranicza możliwości rozwiązania 
umowy,  a intencją Zamawiającego jest trwałość umowy, przy założeniu przestrzegania jej zasad.
Ad.4. Tak.
Ad.5. Podatek jest ustalany co roku na podstawie Uchwały Rady Miasta. Obecnie obowiązująca stawka wynosi 21,36 
zł/m² pow. użytkowej.
Ad.6.Nie.
Ad.7. Tak.
Ad.8. Tak.
Ad.9.Dopuszcza się.
Ad 10. Jadłospisy dekadowe posłużą jako „ wsparcie” do oceny jadłospisów szczegółowych oraz jako przykładowa 
baza porównawcza do realizacji umowy. W jadłospisie dekadowym mają być dokładnie określone produkty użyte do 
produkcji np.: rodzaj oleju, masła itp., co ma znaczenie przy ocenie jakościowej żywienia.
Ad.11. Zamawiającemu chodzi o posiadanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 lub ISO 9001:2008.
Ad.12. Przez „niezgodności” Zamawiający rozumie niespełnienie wymagania normy, procedury, przepisu prawnego. 
Zamawiający dopuści raport w którym znajda się” problemy jakościowe” czyli elementy wskazane jako zalecenia do 
doskonalenia.
Ad.13. Zamawiający oceni kompletność na podstawie przedłożonych ksiąg zawierających minimum: księga HACCP 
wraz   załącznikami ( np. receptury ) , Dobra Praktyka Higieniczna – z opisem ( instrukcje, procedury ) sposobu  
utrzymania właściwej  higieny środowiska pracy (  podział  pomieszczeń na strefy,  nadzór nad sprzętem kontrolno-
pomiarowym, nadzorowanie procesów czyszczenia i dezynfekcji, zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami ),  Dobra 
Praktyka  Produkcyjna  z  opisem (  instrukcje  procedury  sposobów bieżącej  i  okresowej  oceny  jakości  zdrowotnej 
surowców,  produktów stosowanych  w procesie  produkcji,  oceny  poprawności  i  zgodności  stosowanych  procesów 
technologicznych, itp.). Zamawiający dopuści dokumentację opisaną w pytaniu nr 31.
Ad.14. Zamawiający modyfikuje  umowę § 7 ust. 2  :” Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym w przypadku trzykrotnego udokumentowanego rażącego, nienależytego wykonania usługi”
Ad 15.   Stanowi to ryzyko gospodarcze Wykonawcy umowa ogranicza możliwości rozwiązania umowy,  a intencją 
Zamawiającego jest trwałość umowy, przy założeniu przestrzegania jej zasad.
Ad 16. Zamawiający modyfikuje zał. nr 6  projekt umowy  w § 5 ust.2.
Ad.17. Nie wyrażamy zgody.
Ad.18. Aktualnie obowiązujące przepisy określone zostały w § 2 pkt 2 umowy ( załącznik nr 6 ) 
Ad.19. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego dokona oceny organoleptycznej potrawy zgodnie z obowiązującymi 
normami dietetycznymi oraz wymogami regionalnymi. Barwa, zapach, smak winne odpowiadać naturalnym walorom 
charakterystycznym dla danego asortymentu. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza podawania potraw 
niezgodnym z wymaganiami dietetycznymi oraz  ze zbyt dużą i zawartością soli ( lunb innych przypraw), zbyt tłustych 
potraw oraz sosów mocno zagęszczanych mąką.
Ad.20.  Zamawiający modyfikuje zał. nr 7 projekt umowy najmu w § 1 ust. 16 
Ad.21. Nie. 
Ad.22. Zamawiający modyfikuje zał. nr 7  projekt umowy najmu w § 1 ust. 7 .
Ad.23. Nie.
Ad.24. Zamawiający modyfikuje zał. nr 6  projekt umowy  w § 7 .
Ad.25. Tak posiłki regeneracyjne - 3 osoby w okresie 01.11-31.03; Zamawiający nie przewiduje zamawiania posiłków 
dla pracowników, nie wyklucza możliwości indywidualnego zamawiania przez pracowników.
Ad.26.Jest 13 oddziałów  + 1 oddział w obcym zarządzie wszystkie są na terenie szpitala, na wszystkie można 
dojechać windą.
Ad.27.  Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wszystkie załączniki.
Ad.28. Stan techniczny do sprawdzenia na miejscu. Sprzęt jest używany. 
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Ad.29.  Ekolex Sp. z o. o. ul. Łosia 20;  15-533 Białystok.
Ad.30.  Śniadanie i kolacja po 4,05 zł +VAT; obiad 8,10 zł +VAT. Stawka dzienna netto wynosi: 16,20 zł+VAT.
Ad.31. Tak.
Ad.32. Tak.
Ad.33. Nie posiadamy oddziału zakaźnego.
Ad.34. Wyrażamy zgodę .Zamawiający modyfikuje zał. nr 2.  
Ad 35.  Dopuszczamy możliwość złożenia projektu technologicznego zatwierdzonego przez uprawnionego 
rzeczoznawcę w ofercie .
Ad.36. Nie wyrażamy zgody. Certyfikat ISO 22000 nie jest certyfikatem równoważnym do certyfikatu ISO 9001:2009. 
Jednakże Zamawiający dopuszcza złożenie  certyfikatu ISO 22000 w ramach potwierdzenia wdrożenia HACCP co 
będzie skutkowało otrzymaniem odpowiedniej ilości punktów w części P1 – ocena skuteczności wdrożonego systemu 
HACCP.
Ad.37.Zamawiający  informuje,  iż  do  kontroli  należy  udostępnić  wszystkie  przetworzone  wyroby  np.  mięso,  ryby, 
sałatka/surówka, zupa, ziemniaki, kasza, makaron, ryż, wędlina, ser, twaróg itp. Produkty podawane w opakowaniach  
jednostkowych innych producentów (np. jogurt, serek, miód, dżem, itp.) nie muszą być podawane przedstawicielowi  
do codziennej konsumpcji, pod warunkiem iż nie będą one przetwarzane przez Wykonawcę a pacjent otrzyma je w 
całości  (wraz  z  opakowaniem producenta).  W przypadku  stosowania  diet  specjalnych  (zmiennej  konsystencji  lub 
jednostkowych)  Zamawiający  wymaga  udostępnienia  do  kontroli  cząstki  porcji  np.  łyżka  porcji  miksowanej  lub 
plasterek wędliny jeżeli  nie był kontrolowany przy okazji  innej diety. Powyższe zabezpieczenie tyczy się wyłącznie  
śniadań i obiadów.
Ad.38. Zamawiający wymaga aby posiłki na oddział gruźlicy i chorób płuc były podawane z wykorzystaniem pełnej 
zastawy stołowej jednorazowej.
Ad.39. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyższej niż minimalna stawki za „wsad do kotła” np. 7,75 zł netto lub 
wyższej. Zamawiający podaje minimalny wsad dzienny w  wysokości 6,00 zł netto celem zabezpieczenia niezbędnego 
minimum jakościowego posiłków. 
Ad.40.   Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dostarczania  posiłku  na  II  kolację  razem  z  kolacją  pod  warunkiem 
właściwego zabezpieczenia posiłku (wskazane jest podawanie na ten posiłek produktów pakowanych hermetycznie 
jednostkowo) oraz braku stosowania dodatkowej obróbki termicznej. Takie posiłki zdarzają się sporadycznie.
Ad.41. Zamawiający dopuszcza do pobierania prób stosowanie innych opakowań, które są określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 (Dz. U. z 2007r nr 80, poz. 545 w sprawie pobierania i przechowywania 
próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego). Zamawiający nie potrafi określić miesięcznych 
kosztów w tym zakresie.
Ad.42. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego wpisu,  jednocześnie postanawia go uzupełnić:  
Wykonawca udostępni  nieodpłatnie  program komputerowy (wraz z  licencją  jeżeli  jest  wymagana),  którym będzie  
posługiwał  się  przy  planowaniu  i  wyliczaniu  wartości  odżywczej  i  energetycznej  diet  zamówionych  (dekada oraz 
jadłospisy szczegółowe). Zamawiający dopuszcza możliwość udostępniania przedstawicielowi Zamawiającego sprzętu 
komputerowego  Wykonawcy  z  zainstalowanym  oprogramowaniem  w  pomieszczeniach  dzierżawionych  przez 
Wykonawcę.  Przedstawiciel  Zamawiającego  ma  mieć  dostęp  (bez  dodatkowego  zezwolenia)  do  dokumentacji 
papierowej i elektronicznej Wykonawcy (faktury zakupowe, dokumenty rozchodowe, wyliczenia kaloryczne itp), w celu 
oceny przestrzegania przez Wykonawcę zapisów niniejszej umowy.”
Ad.43. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt e załącznika nr 7. 
Ad.44. Zamawiający dopuszcza zmianę 1 raz na 12 miesięcy od momentu ogłoszenia przez Prezesa GUS wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z trybem ujętym w załączniku nr 6 w § 4 pkt 6. Uzależnia się 
taką  zmianę  od  faktu  ogłoszenia  wskaźnika  wzrostu   cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  za  poprzedni  rok 
kalendarzowy. 
Ad.45. Rozwiązanie umowy może skutkować pod warunkiem rażącego nienależytego wykonania usługi.
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Ad.46. Wykonawca sam określi niezbędna ilość personelu zaangażowanego przy dystrybucji posiłków w oparciu o dane 
Zamawiającego w odpowiedziach z dnia 18.04.2012r. np.:- Ad 29. Załącznik - odpowiedz 29 - pytania 1 - Zestawienie 
żywienia 2011.pdf-po modyfikacji; Ad 34. Wg załączonego wykazu -odpowiedz 34 – pytania1.pdf.; Ad 36. Według 
załącznika - odp.36 i 40.pdf. Aktualnie stosowany harmonogram czasowy dystrybucji posiłków jest zgodny z SIWZ Zał. 
nr 1 cz. II.
Ad.47. Nie posiadamy takiej wiedzy gdyż jest to wiedza naszego aktualnego Wykonawcy i nie jest to informacja o 
charakterze publicznym i jawnym.
Ad 48.Zamawiający nie ma możliwości podać danych dotyczących ilości żywionych pacjentów z okresu 2006-2007. 
Średnia ilość osobodni w okresie 2008-2011 wynosiła odpowiednio:

 2008 – 62761,67
 2009 – 63427,33
 2010 – 58597,33
 2011 – 50563,33.

Ad 49. Celem przeprowadzenia wizji pomieszczeń należy umówić się telefonicznie z Panem Mirosławem Janczewskim 
tel. 87 620 95 82.
Ad.50. Tak, odległość wynosi około 65 metrów. 

z poważaniem
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