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 Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na „Świadczenie usług społecznych w zakresie żywienia 
pacjentów i dystrybucji  posiłków w oddziały ” nr sprawy  3 /ZP/ 2018

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w 
postępowania:

Pytanie 1
Prosimy o potwierdzenie iż do oferty należy załączyć przykładowy jadłospis dziesięciodniowy dla diety
podstawowej, lekkostrawnej i cukrzycowej.
Odp. Tak potwierdzamy
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga planowania na śniadanie zupy mlecznej dla wszystkich diet w tym także 
w diecie cukrzycowej ?
Odp. Zupa mleczna podana jest w litrach na oddziały, diecie cukrzycowej zupy się nie podaje.
Pytanie 3
Prosimy o potwierdzenie, iż dieta cukrzycowa ma składać się z 4 posiłków: śniadanie, II śniadanie,
obiad i kolacja, a II śniadanie ma być w formie owocu lub jogurtu naturalnego zgodnie z zapisami
SIWZ.
Odp. Tak potwierdzamy.
Pytanie 4
W związku z rozbieżnościami w SIWZ prosimy o informację czy pomidor jako dodatek warzywny do
śniadania lub kolacji ma mieć minimalna gramaturę: 60g czy 100g ?
Odp. Pomidor jako dodatek do kiełbasy, pasty, sera itp do śniadania lub kolacji powinien mieć wagę
60g.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza planowanie w diecie lekkostrawnej i cukrzycowej parówek ?
Odp. Można planować dla diet lekkostrawnych i cukrzycowych parówki drobiowe z dodatkiem mięsa
wieprzowego,  bez  dodatku  tłuszczów  i  skór  oraz  bez  dodatku  MOM  zgodnie  z  "Zasadami
prawidłowego żywienia chorych w szpitalach".
Pytanie 6
Zamawiający w załączniku 1 do SIWZ pisze iż:
"W jadłospisach dekadowych należy uwzględnić :
-7 dni: zupa+ II danie: potrawa mięsna+  ziemniaki (ew. kasza, ryż, makaron)
sałatka, surówka według diety.
-1 razy zupa +II danie z potrawą półmięsną
-1 raz zupa +II danie z potrawą bezmięsną (za wyjątkiem diety cukrzycowej)
-1 raz zupa+ II danie z rybą w porcji lub w formie smażonej/gotowanej/pulpeta+
ziemniaki +surówka, sałatka według diety."
W związku z powyższym zapisem prosimy o potwierdzenie, iż w miejsce obiadu z potrawą bezmięsną
w diecie cukrzycowej należy zaproponować inne z w/w wariantów tj. zupa+ II danie: potrawa mięsna+
ziemniaki (ew. kasza, ryż, makaron), sałatka, surówka według diety lub razy zupa +II danie z potrawą
półmięsną  lub  1  raz  zupa+  II  danie  z  rybą  w  porcji  lub  w  formie  smażonej/gotowanej/pulpeta+
ziemniaki +surówka, sałatka według diety.



Odp.  Dieta  dla  cukrzyc  powinna  być  zbilansowana  i  pełnowartościowa  dlatego  zawsze  należy
planować inny wariant zamiast posiłku bezmięsnego.
Pytanie 7
Czy  Zamawiający  wymaga  planowania  do  każdego  śniadania  kawy  zbożowej  na  mleku,  dla
wszystkich diet ?
Odp. Tak zawsze do śniadania należy planować kawę zbożową z mlekiem 2% dla wszystkich diet.
Pytanie 8
Zamawiający w zał. nr 7 do SIWZ dot. minimalnej gramatury w pkt 45 tabeli pisze:
"kawa zbożowa z ml do SN, herbata do kol - 400 ml"
Prosimy o informację, czy zamawiający poprzez 400 ml ma na myśli  łączna napoju w śniadaniu  
i kolacji tj. na śniadanie kawa zbożowa 200 ml a na kolację herbata 200ml ?
Odp. Kawa zbożowa do SN - 400ml/osobę, herbata do KOL 400ml/osobę.
Pytanie 9
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  oferta  Wykonawcy  zawierająca  jadłospisy  nie  spełniające  wymagań
Zamawiającego opisane w ogłoszeniu, SIWZ oraz załacznikach zostanie odrzucona.
Odp.  Punkt  3  pp.3.2  stanowi  jasno,  Zamawiający  ma  prawo  do  wniesienia  poprawek  
w zaproponowanym jadłospisie a Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zgłoszone poprawki.
Pytanie 10
Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku
nagłych  i  niespodziewanych  nieobecności,  pracownika  zatrudnionego  na  umowę  o  pracę,
wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).
Uzasadnienie:
Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych,
zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć
ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę
poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich 
z  zakresu  medycyny  pracy,  czy  szkoleń  BHP,  co  w sytuacjach  nagłych  jest  nierealne  i  wymaga
dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 11
Zamawiający  o  ogłoszeniu  w  rozdziale  IV,  pkt.  3.1.  ppkt.  3.1.2.  opisał  warunki  udziału  
w  postępowaniu,  w zakresie  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  działalności  zawodowej.
Wymaga w nich przedstawienia  decyzji  właściwego miejscowo PPIS zatwierdzającą  zakład wraz  
z  środkami  transportu w  zakresie  przygotowania  i  przewozu  posiłków  objętych  przedmiotem
zamówienia.
Sanepid  kieruje  się  wyłącznie  Ustawą  z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  o  bezpieczeństwie  żywności  
i  żywienia,  która  nie  nakłada  na  niego  obowiązku  wystawienia  takiej  decyzji  łącznie,  dlatego  też
wnosimy o zmianę zapisu na: przedstawienie decyzji PPIS zatwierdzającą zakład do produkcji potraw
od surowca  do  gotowego  wyrobu  dla  odbiorców zewnętrznych  (na  zasadzie  kateringu)  i  osobno
przedstawienia  dokumentu  (decyzji  lub  wpisu)  wystawionego  przez  PPIS  zatwierdzającego
samochody do przewozu żywności.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie decyzji PPIS zatwierdzającą zakład do produkcji
potraw  od  surowca  do  gotowego  wyrobu  dla  odbiorców  zewnętrznych  (na  zasadzie  kateringu)  
i osobno przedstawienia dokumentu (decyzji lub wpisu) wystawionego przez PPIS zatwierdzającego
samochody do przewozu żywności.
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