
Śrem, dnia 20.05.2014 r.
Dotyczy sprawy: ZP/18/PN/14

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. 
poz. 907 z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w
postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na
„ Świadczenie usług w zakresie przygotowania oraz dystrybucji całodziennego 

wyżywienia dla pacjentów szpitala w Śremie Sp z o. o.” 

Pytanie 1:
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 
2013 r. poz. 907)  proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wpisze do specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia/wzoru umowy możliwość podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji gdy w czasie 
realizacji umowy zaczną obowiązywać przepisy o wyższych kosztach zatrudnienia precyzując, że wyna-
grodzenie wzrośnie o kwotę odpowiadającą przemnożeniu wynagrodzenia osób realizujących przedmiot 
zamówienia przez większą stawkę kosztów.
Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2:

Proszę  o  dodanie  następującego  zapisu  we  wzorze  umowy:  „Każda  ze  Stron  może  wypowiedzieć 
niniejszą umowę z zachowaniem 3miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Wypowiedzenie urnowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej.”
Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3:

Czy wykonawca dobrze rozumie, że za pełną dystrybucję, po dostarczeniu przez Wykonawcę posiłków 
do punktu odbioru odpowiedzialny jest Zamawiający, jak również za mycie naczyń?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 4:

Która ze stron odpowiedzialna jest za dostarczanie środków myjących do zmywarek?
Odpowiedź:
Za dostarczenie środków myjących do zmywarek odpowiedzialny jest Zamawiający.

Pytanie 5:

Proszę o podanie planowanego terminu rozpoczęcia usługi.
Odpowiedź:
Planowany termin rozpoczęcia usługi to 01.06.2014.



Pytanie 6:
Czy wózki kelnerskie potrzebne do wykonania usługi zapewnia wykonawca? Jeśli tak to w jakiej ilości i 
o jakich parametrach?
Odpowiedź:
Wózki potrzebne do dystrybucji posiłków na poszczególne oddziały zapewnia Zamawiają-
cy.

Pytanie 7:
Z jakiego tworzywa ma być wykonana zastawa i czy ma być ona biała. 
Odpowiedź:
Zastawa nie może być wykonana z plastiku. Preferowana ze szkła stołowego, kolor najle-
piej biały.

Pytanie 8:
Czy w diecie podstawowej uwzględniony jest podwieczorek?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 9:
Proszę o zmianę oznakowania koperty na: „…Nie otwierać przed 23.05.2014r. godz. 8.30”, a nie jak jest 
w SIWZ godz. 8.00, która jest godziną składania ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia oznakowanie na: „...Nie otwierać przed 23.05.2014 r. godz. 8.30”

Pytanie 10:
W związku z koniecznością wkalkulowanie w cenę jednego osobodnia kosztów związanych z dostarcza-
niem cukry, herbaty, rumianku, mleka oraz kakao, proszę o podanie miesięcznego zapotrzebowania na 
w/w produkty – bez tych wytycznych Wykonawcy nie realizujący usługi w Zamawiającego nie będą mo-
gli wyliczyć precyzyjnie ceny.

Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie podać rzeczywistej ilości w/w produktów, gdyż jest ona za-
leżna od ilości hospitalizowanych pacjentów/dzieci, a także od indywidualnego zapotrze-
bowania, np.: na mleko, kakao, cukier itd. Jeśli chodzi o rumianek (dla Laryngologii) to 
szacunkowa ilość to średnio ok. 200 torebek/miesiąc (ilość ta jednak może ulec zmianie).

Pytanie 11:
Proszę o podanie miesięcznych ilości dostarczanych posiłków (miesięcznej ilości osobodni w poszczegól-
nych miesiącach) przez aktualnego Wykonawcę z ostatnich 24 miesięcy.

Odpowiedź:
Przedstawione  w SIWZ średnie planowane zapotrzebowanie 12-sto miesięczne zostało 
sporządzone przez Zamawiającego  na podstawie aktualnych dostaw posiłków. Jest to sza-
cunkowa ilość, która uzależniona jest od  ilości hospitalizowanych osób.

Pytanie 12:
Proszę o informację, jakie są możliwe dopuszczalne procentowe rozbieżności z podaną w specyfikacją 
ilością osobodni?

Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie  określić procentowej rozbieżności między ilością  podaną 
w  SIWZ a rzeczywistą ilością  zamawianych posiłków. 

Ilość faktycznie zamówionych posiłków  będzie uzależniona od ilości chorych.



W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych 
warunkow zamówienia,

zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy 
Prawo zamowień

publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, ktorym przekazano 

specyfikację istotnych
warunkow zamowienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalwsremie.pl


