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WYJAŚNIENIA nr l do SIWZ
dotyczy przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ KATERINGOWĄ

oznaczenie sprawy PN-2/ DGT/ 2015

Zamawiający Wojewódzki Szpital dla NeIWowo i Psychicznie Chorych w Świeciu działając na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późno zm.)
zawiadamia, że wpłynęły pytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się
następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
"Jaka będzie gramatura i kaloryczność chleba serwowanego przez Państwa?"
Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ. Wykonawca ma dostarczyć posiłki o kaloryczności 3000-3600. Ilość chleba i jego
kaloryczność nie mogą być doliczone do kaloryczności dostarczonych posiłków.

Pytanie 2
"Poszczególne diety ile zawierają posiłków?"
Odpowiedź: Podstawowa - 3, Lekkostrawna - 3, Cukrzycowa - 5, Wątrobowa - 5, Niskocholesterolowa - 5, Ze
większą zawartością żelaza - 5, Z ograniczoną ilością białka - 3, Wegetariańska - 5, Papkowata - 3 (5 - zalecenie
lekarza), Papkowata wysokeblałkowa - 3 (5 - zalecenie lekarza), Do sondy - 3 (5 - zalecenie lekarza),
Niskotłuszczowa - 5, Bezmleczna lekka - 3, Wysokobiałkowa lekka - 5, Wysokobiałkowa (6 posiłków), 1500kcal
- 5, Ze zwiększoną ilością potasu - 5, Dna cukrzycowa - 5, Wysokokaloryczna - 5 (6 - zalecenie lekarza),
Wysokokaloryczna (7 posiłków), Bezglutenowa - 5, Bogatoresztkowa - 5, Nerkowa - 5, Niskoresztkowa - 3 (5 -
zalecenie lekarza), B-ezsolna- 3, Płynna - 3 (5 - zalecenie lekarza), 1OOOkcal- 5, Dna - 3 lub 5.

Pytanie 3
" W celu uzyskania takiej kaloryczności obiad powinien być II danio wy ( czy dysponujecie Państwo taką ilością
pojemników do dystrybucji posiłków)?"
Odpowiedź: Tak, obiad powinien być II daniowy. Ilość pojemników do transportu posiłków będących własnością
Zamawiającego nie jest przedmiotem wymienionego postępowania.

Pytanie 4
"Jaka cena jest przewidziana za wypożyczenie termosów i wkładów GN od Państwa?"
Odpowiedź: Nie jest to przedmiotem ww. postępowania.

Pytanie 5
" W formularzu ofertowym należy podać cenę za jedną osobo/dzienną dietę, czy podać całą wartość zliczając
wszystkie oddziały ( ilość łóżek) x 10 miesięcy + 2 miesiące ( czas na który może być przedłużona umowa ),
czyli razem na 12miesięcy?"
Odpowiedź: W formularzu ofertowym należy podać całą wartość zliczając wszystkie oddziały ( ilość łóżek) x 10
miesięcy.
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