
Świecie, dnia 11 lipca 2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego p.n. USŁUGA KATERINGOWA dla Wojewódzkiego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,  prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.10.2017 (ogłoszenie o zamówieniu BZP_537317-N-2017 z dnia 22 
czerwca 2017 r.)

WYJAŚNIENIA SIWZ nr 1

Zamawiający Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, 
że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1. „Zamawiający w załączniku 6 SzOPZ podaje, iż w formularzu ofertowym należy podać całą  
wartość zamówienia zliczając wszystkie oddziały (ilość łóżek) x 6.miesięcy oraz wyliczoną na  
tej podstawie stawkę osobodnia. 
Podany przez Zamawiającego sposób wyliczenia nie prowadzi do uzyskania wartości za całość  
zamówienia. Przyjmując, zgodnie z zaleceniami w Zamawiającego:
wszystkie oddziały (ilość łóżek) 475 x 6 miesięcy x stawka = daje wartość za 6 dni realizacji  
usługi, a nie za całość realizacji zamówienia.
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż w formularzu ofertowym Wykonawca ma  
wpisać cenę (wartość) netto za stosując następujący sposób jej wyliczenia:
Cena netto:
475 (ilość łóżek)  x 180 (ilość dni od 1.09.2017 do 28.02.2018) x STAWKA netto ZA OSB/DZ.”

Odpowiedź: Tak, sposób wyliczenia zaproponowany przez pytającego jest prawidłowy.

Pytanie 2. „Zamawiający zamieszcza  dane z 2014,  które  są już wysoce zdeaktualizowane.  Prosimy o  
podanie dokładnej ilości liczby żywionych dla diety podstawowej  i pozostałych  z podziałem na 
poszczególne diety za okres  styczeń 2016 – grudzień 2016”

Odpowiedź: ---> załącznik nr 1 (aktualne dane za okres grudzień'2016 – maj'2017).

Pytanie 3. „Czy po stronie Wykonawcy leżeć będzie zakup naczyń i sztućców, do podawania posiłków  
bezpośrednio dla pacjentów?”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4. „Prosimy  o  podanie  informacji  czy  Zamawiający  dysponuje  odpowiednimi  urządzeniami  
chłodniczymi do przechowywania kolacji.”

Odpowiedź: Tak, dysponuje.
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Pytanie 5. „Prosimy o podanie przykładowego jadłospisu dekadowego dla diety podstawowej, cukrzycowej  
i lekkostrawnej.”

Odpowiedź: 1. ---> załącznik nr 2 – przykładowy jadłospis dekadowy dla diety podstawowej i lekkostrawnej .
2. ---> załącznik nr 3 – przykłady innych diet, w tym cukrzycowej i cukrzycowej 6 posiłkowej.

Pytanie 6. „Prosimy o wskazanie minimalnego wsadu do kotła netto dla jednego pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający  nie  może  podać  minimalnej  ceny  wsadu  do  kotła,  ponieważ  informacja  taka 
będzie stanowiła sugestię dla oferentów przy określaniu ceny posiłku.

Pytanie 7. „Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  Wykonawcy  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej muszą wykazać się należytym  
wykonaniem usługi  kateringowej dla podmiotu działającego w dziedzinie ochrony zdrowia w  
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o wartości minimum 500 tys.  
zł brutto w skali roku.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Pytanie 8. „Prosimy o potwierdzenie, iż dla uzyskania punktów w kryterium „ilość referencji (poświadczeń)  
należytego wykonania umowy muszą wykazać się odpowiednią ilością poświadczeń należytego  
wykonania  usługi  kateringowej  dla  podmiotu  działającego  w  dziedzinie  ochrony  zdrowia  w  
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o wartości minimum 500 tys.  
zł brutto w skali roku.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Pytanie 9. „Czy zamawiający akceptuje wystawianie i  dostarczanie w formie elektronicznej,  w formacie  
PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11  
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?
Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy (...).”

Odpowiedź: Szpital  nie  akceptuje  elektronicznych  dokumentów  księgowych,  tylko  formę  tradycyjną, 
papierową. 

Pytanie 10. „Mając  na uwadze treść  wzoru  umowy wnoszę  o zmianę o 50% wysokości  kar  umownych 
zastrzeżonych w powyższych przepisach (...).” 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Pytanie 11. „Mając  na  uwadze  opinię  generalnego  inspektora  ochrony  danych  osobowych  (GIODO)  
(http://www.giodo.gov.pl/520/id_art/9638/j/pl/)  wnoszę  o  wykreślenie  zapisu  przekazywania  
zamawiającemu na żądanie  do wglądu kopii umów o pracę zawartych z pracownikami.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ. 
 --->  https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-
dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-
ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-
generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r.

Pytanie 12. „Prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie produkty i w jakich ilościach powinny być dostarczane  
dodatkowe  artykuły  spożywcze  do  zajęć  terapeutycznych  (zgodnie  z  punktem  4.5.  Opis  
Przedmiotu Zamówienia).”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 8 pkt 4.5. zostaje skreślony.
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Pytanie 13. „W punkcie 2.7. w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający napisał, iż „ilość chleba i jego  
kaloryczność  nie  mogą być  doliczane  do  kaloryczności  dostarczanych  posiłków”.  Pieczywo  
odznacza  się  wysoką  wartością  kaloryczną  oraz  stanowi  jeden  z  podstawowych  artykułów  
spożywczych w codziennym jadłospisie, szczególnie przy planowaniu śniadań i kolacji.  Przy  
planowaniu  jadłospisu,  aby  spełnić  normy  na  wartość  energetyczną   oraz  przy  wyliczeniu  
średniego wsadu do kotła wymagane jest uwzględnienie pieczywa. Prosimy o uwzględnienie  
ww. Informacji.”

Odpowiedź: Planowanie posiłków Wykonawca powinien przygotować zgodnie z pkt. 2.3. Opisu Przedmiotu 
Zamówienia:  „Posiłki  będą wykonane według diety podstawowej (3000–3600 kcal)  oraz diet 
specjalnych indywidualnie uzgodnionych”, bez uwzględniania pieczywa, gdyż pieczywo nie jest 
przedmiotem zamówienia.
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