
 
 

        Rawa Mazowiecka, dn. 03.06.2019 r.  

Dotyczy: postępowania przetargowego „Wyżywienie pacjentów Szpitala” o numerze sprawy  ZP/ 04 

/2019  

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że 

w postępowaniu dotyczącym wyżywienia pacjentów Szpitala w trybie przetargu nieograniczonego 

wpłynęły zapytania i Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień: 

Pytanie nr 1 
Zamawiający jako kryterium oceny oferty wskazuje ocenę jadłospisu – prosimy o wskazanie na 

jakie diety należy opracować wymagany do oceny jadłospis. Zaznaczamy, iż wskazanie w wymogu 

np. 4 diet powoduje przygotowanie 4 jadłospisów X 10 dni (dekady) X min. 3 posiłki = 120 

jadłospisów ze wskazaniem kaloryczności, gramatury, zawartości białka, węglowodanów, tłuszczu 

co spowoduje, iż złożone jadłospisy będą bardzo obszerną dokumentacją, a do opracowania ich 

będzie konieczne przedłużenie terminu składania oferty. Ponadto prosimy o jednoznaczne 

wskazanie kryteriów jakim będzie kierował się Zamawiający przy ocenie jadłospisów – wskazane są 

zbyt ogólne i subiektywne w ocenie lub prosimy o wykreślenie tego kryterium.  

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia  kryteria oceny ofert, rezygnuje  z oceny jadłospisu dekadowego. Jednocześnie 
zwiększa  znaczenia  do 40%  - Doświadczenie wykonawcy  (DW).  

Kryterium oceny ofert  

L.p Kryterium 
Waga 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać 

oferta za dane 
kryterium 

a. Oferowana cena brutto  60% 60 

b. Doświadczenie wykonawcy 40  40 

 

Cena   (C)   - znaczenie - 60 % 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez 
podzielenie ceny najtańszej z ofert (zadanie) przez cenę ocenianej oferty (zadania) i pomnożenie 
tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 60 %.  

 
Doświadczenie wykonawcy  (DW) - znaczenie - 40% 
Ocena tego kryterium nastąpi wg oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty oraz 
dołączonych referencji poświadczających daną usługę. 
Wykonawca może uzyskać maksymalną liczbę punktów – 40, jeżeli wykaże, że firma świadczy usługi 
całodobowego wyżywienia pacjentów szpitala czy pensjonariuszy domu opieki społecznej czy innych 
ośrodków, gdzie wymagane jest zróżnicowanie posiłków wg diet oraz zapewnienie całodobowego 
wyżywienia.  



 
Punkty za doświadczenie firmy – 1 punkt za każdą świadczoną usługę całodobowego wyżywienia z 
podziałem na diety, 3 posiłki dziennie w ilości min 50 posiłków dziennie (jedna umowa) –
maksymalnie 10 usług. Okres świadczenia usługi min. 6 miesięcy 
Wykazanie większej ilości świadczonych usług  niż  10  nie spowoduje uzyskania większej ilości 
punktów 
Liczba punktów, którą a można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez 
podzielenie zaoferowanego doświadczenia tj. ilości świadczonych usług całodobowego wyżywienia 
(ilość pkt) przez największą ilość świadczonych usług całodobowego wyżywienia (ilość pkt)  i 
pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40 %. 
 
Ostateczna ocena punktowa wyliczana będzie wg wzoru: C+ DW= oferta najkorzystniejsza 
 

Pytanie nr 2 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie kto wydaje posiłki bezpośrednio do pacjenta ? Jeżeli jednak 

wykonawca ile osób należy zapewnić do dystrybucji posiłków oraz czy Zamawiający zapewni 

szatnie i pokój socjalny pracownikom Wykonawcy ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że posiłki wydaje personel Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć termosy do kuchenek oddziałowych poszczególnych oddziałów.   

 

Pytanie nr 3 

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści wzoru umowy, umożliwiającego stronom 

rozwiązanie umowy z 30- dniowym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego 

zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 30 

dniowego okresu wypowiedzenia.” Prośbę nasza motywujemy faktem, iż w momencie zawierania 

stosunku prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników 

mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie 

możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do 

zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie mają 

możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

 

Pytanie nr 4 

W punkcie 3.8 wnosimy o zmianę zapisu: „ w zestawie śniadaniowym bezwarunkowo należy 

uwzględnić zupę mleczną, oraz kawę lub herbatę”. Podwajanie napoju powoduje wzrost ceny 

osobodnia oraz dodatku mleka do śniadania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

 

 

 

 



 
Pytanie nr 5 

Czy wykonawca dobrze rozumie, iż w przypadku diety cukrzycowej może nie podawać zupy 

mlecznej dla tej diety?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku diety cukrzycowej podawanie zupy mlecznej będzie 

uwarunkowane wskazaniem lekarskim i dietetycznym. Przy cukrzycy typu 2  - nie wskazana jest zupa 

mleczna. Jeśli w diecie pojawia się mleko, powinno występować jako dodatek do potraw, a nie napój. 

 

Pytanie nr 6 

W związku z umieszczeniem zapisu „ Żaden posiłek przygotowaniu i dostarczony w ciągu doby nie 

może powtórzyć się w ciągu tej samej dekady” – prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca nie może 

zaplanować np. dodatku w postaci wędliny  do śniadania w ciągu dekady? Proponujemy  

doprecyzowanie w. w. wymogu, tak aby dotyczył obiadu.   

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga w przygotowaniu  jadłospisu dekadowego urozmaicenia. 

Wykonawca może zaplonować wędlinę na śniadanie czy kolację.  Jednocześnie zaleca się 

zaplanowanie różnego rodzaju wędlin,  a nie tylko jednego rodzaju na każdy posiłek i w każdy dzień.    

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dysponuje wózkami typu bemar, z których mają być wydawane posiłki? Jeżeli nie 

to ile wózków należy zapewnić do realizacji zamówienia? Jak wyglądają drogi transportowe na 

terenie szpitala?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga wydawania posiłków w systemie typu bemar.  Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczenia posiłków na poszczególne oddziały w odpowiednich pojemnikach, które 

zachowają odpowiednią temperaturę dań.  Posiłki podawane pacjentom muszą posiadać właściwą 

temperaturę. Posiłki rozwożone są do pacjentów na wózkach kelnerskich.  

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dysponuje miejscem do przechowywania wózków bemarowych i ich mycia?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga posiadania/zagwarantowania wózków bemarowych i tym samym nie 

będzie wymagane pomieszczenie do przechowywania i ich mycia.  

 

Pytanie nr 9 

Czy wykonawca zgodzi się na ewentualną dystrybucję posiłków do łóżka pacjenta wydawanych z 

wózka kelnerskiego?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na  dystrybucję posiłków do łóżka pacjenta wydawanych z 

wózka kelnerskiego.  

 

 



 
Pytanie nr 10 

Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż wykonawca dostarcza posiłki w systemie termosowym 

zbiorczym? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza,  że wykonawca dostarcza posiłki w systemie termosowym zbiorczym.  

 

Pytanie nr 11 

Prosimy, aby zgłaszanie posiłków w zakresie kolacji obiadu  odbywało się do godz. 10.00. 

Natomiast śniadania na dzień następny do 12.30. Zaznaczamy, iż wykonawca musi mieć czas na 

zaprowiantowanie, przygotowanie posiłków oraz dowóz do klienta. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 12 

Kto odpowiedzialny jest za zapewnienie zastawy stołowej dla pacjentów? Prosimy o wskazanie 

dokładnych wymaganych ilości w ciągu obowiązywania zamówienia. Kto będzie uzupełniał braki w 

zastawie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, ze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na poszczególne oddziały 

odpowiednią ilość naczyń do podawania posiłków. Zamawiający wymaga naczyń szklanych a w 

szczególności: talerzy płytkich, talerzy głębokich oraz metalowych sztućców tj. noże widelce, łyżki i 

łyżeczki. Wykonawca jest zobowiązany, w celu wykonania przedmiotu umowy, do zapewnienia 

odpowiedniej ilości talerzy do porcjowania posiłków dla poszczególnych pacjentów tj. 1,5 kpl na 

pacjenta. 

Pytanie nr 12 

W związku z punktem 3.12 skąd Wykonawca ma dostarczać zastawę?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, ze Wykonawca zobowiązany dostarczyć zastawę na poszczególne oddziały, a 

skąd będzie dostarczona zastawa należy od wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 13 

W punkcie 6.3 Zamawiający żąda przedstawienia jadłospisu z podzielmy na diety. Prosimy o 

wskazanie diet lub odstąpienie od wymogu. Zaznaczamy, iż element jadłospisów zawartych w 

ofercie jest bardzo ciężki elementem do weryfikacji, który podlega często odwołaniom.  

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć wraz  z ofertą  dekadowy 

jadłospis z uwzględnieniem 4 podstawowych diet tj.  dieta zwykła, dieta lekkostrawna, dieta 

cukrzycowa zwykła i lekkostrawna 

 

 

 



 
Pytanie nr 14 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy – poprzez dookreślenie zasad 

realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą 

stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 

12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

1. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez 

wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).   

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

Zamawiający w projekcie umowy w sposób następujący naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień 

Publicznych: 

1. Nie zawarł w projekcie umowy  wszystkich  obligatoryjnych przesłanek zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy wymienionych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp ,  

2. Zamawiający w postanowieniach umownych zaniechał wskazania terminu od którego 

będzie obowiązywała waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zmienionej wysokości. 

Wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań 

wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje 

umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, 

iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także 

Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie wystąpienia 

którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.  

Od obowiązku wprowadzenia takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych 

przypadku odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora  

postępowania przetargowego. Brak takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę SIWZ, co może 

skutkować nawet nieważnością całego postępowania.  

 Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 

ustawy zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem 

zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze 

zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP., odczuwają także pracownicy, przy czym 

jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. 

przez  zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które 

zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki  



 
Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są 

niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony 

stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać 

wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji 

umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy 

pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry 

wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju 

automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych 

warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.  

Skoro te zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 

142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w 

treści stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany 

weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione 

wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między 

stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin 

wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy. 

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z PZP, do SIWZ do projektu umowy: 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 

wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o 

których mowa w ust. 1.  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 



 
5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego. 

6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 

dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera 

b), c) i d). 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapis projektu umowy § 5 na następujący:  

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: .......... zł.  

brutto / słownie: ......../ za całodzienne wyżywienie jednego pacjenta w tym:  

1) śniadanie – ………………………………………… 

2) obiad - …………………………………………….. 

3) kolacja –…………………………………………… 

2. Rozliczenie odbędzie się fakturą miesięczną obejmującą ilość posiłków w danym miesiącu. Do 

faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączać każdorazowo wykaz posiłków.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia:  

a zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej 

umowy, zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego 

stawkę, tj. wynagrodzenie podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku 

VAT wynikająca ze stawki tego podatku obowiązująca w chwili powstania obowiązku 

podatkowego, przy niezmienionej cenie netto.   

b zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – w takim 

przypadku zmiana cen może nastąpić z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu 

prawnego tj. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 3 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 

zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

 

c Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – w takim przypadku 

zmiana cen może nastąpić z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego  

d zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w 



 
takim przypadku zmiana cen może nastąpić z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu 

prawnego 

e zmiany polegającej na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. 

zmiana siedziby, adresu),  

4. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 3 lit. c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni poinformować pisemnie Zamawiającego o 

wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 oraz uzasadnić zmianę wynagrodzenia 

załączając stosowne wyliczenia dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzeni a zmian.    

6. Szpital ureguluje należności w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury. 

7. W razie wystąpienia niezgodności faktury z ilością posiłków początek biegu terminu zapłaty 

faktury ulega odpowiedniemu przesunięciu liczonemu od dnia otrzymania przez Szpital 

prawidłowej faktury. 

Pytanie nr 15 

Wnosimy o radyklane wykreślenie §6 ust. 4. Ustanowiona kara za rozwiązanie umowy z winy 

Wykonawcy, jest nie współmierna do przewinienia i stanowi ponad 50% wartości zamówienia i 

powinna wynosić maksymalnie 5% wartości zamówienia.  

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapis projektu umowy §6 ust. 4 na następujący: „W przypadku odstąpienia od  

umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy zapłaci on karę umowną w wysokości 5% wartości 

umowy brutto”.  

 

 

Pytanie nr 16 

Ile i jakiego rodzaju posiłki Wykonawca ma planować w diecie cukrzycowej a jakiego w 

cukrzycowej-insulinowej (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, posiłek nocny) ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, ze każda dieta ma charakter indywidualny, zależny od rodzaju cukrzycy, 

współistnienia innych chorób i celów leczenia.  

Składniki odżywcze powinny pokrywać zapotrzebowanie energetyczne w następujących proporcjach: 

węglowodany 45-50%, tłuszcze 30-35%, białka 15-20%, należy stosować produkty spożywcze 

nieprzetworzone, bogate w błonnik: chleb z mąki z grubego przemiału, z dodatkiem otrąb i nasion, 

grube kasze, makaron z mąki razowej, ryż niełuskany, gruboziarniste kasze, produktów skrobiowych 

i warzyw nie należy rozgotowywać, mają wówczas wysoki indeks glikemiczny (szybko podwyższają 

poziom cukru we krwi), w celu uzyskania niskiego indeksu glikemicznego, posiłek powinien zawierać 

węglowodany złożone, białko i tłuszcz y należy ograniczyć produkty będące źródłem cukrów prostych: 

owoce, soki owocowe, mleko oraz produkty zawierające sacharozę: cukier, miód, dżemy słodycze, 

słodzone napoje, ciasta, słodkie desery y należy ograniczyć produkty bogate w tłuszcze pochodzenia 



 
zwierzęcego na korzyść tłuszczów roślinnych,  ilość  posiłków 5 tj śniadanie, II śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja,. Posiłek nocny tylko wg zaleceń lekarskich.   

 

Pytanie 17 

W rozdz. III SIWZ Zamawiający pisze, iż „codziennych jadłospisach należy wykorzystywać produkty 

ze wszystkich 12 grup produktów spożywczych, uwzględniać sezonowość warzyw i owoców”. 

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma planować jadłospisy urozmaicone, pełnowartościowe 

oraz  uwzględniające sezonowość warzyw i owoców, ale nie ma wymogu wykorzystania codziennie 

produktów ze wszystkich 12 grup produktów spożywczych.  

 Oznaczałoby to, iż Wykonawca codziennie ma planować np. ziemniaki (zamiast urozmaicać dania 

dodatkami typu kasza, makaron, ryż) lub suche nasiona roślin strączkowych czy cukier 

(niedozwolone w przypadku niektórych diet). 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający  nie stawia takiego wymogu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, ze klasyfikacja surowców i przetworów żywnościowych na podstawie 

podobieństwa składu i wartości odżywczej została podzielona na 12 grup. Zastosowanie produktów z 

każdej grupy przy układaniu posiłków ułatwia racjonalne żywienie. Każda z grup charakteryzuje się 

zawartością innego składnika. Wiedząc, który produkt może uzupełnić dany mikro- lub 

makroskładnik, łatwiej skomponować zdrową dietę zapewniającą wystarczającą podaż odpowiednich 

składników odżywczych dla organizmu. 

Zamawiający dopuszcza zaplanować w jadłospisie inne dodatki za ziemniaki a tym samym urozmaicić 

posiłki dodatkami typu kasza, makaron, ryż. Oczywiście jeżeli diety nie dopuszczają stosowania cukru 

lub suchych nasion roślin strączkowych nie należy go stosować.  

 

Pytanie 18 

W rozdz. III SIWZ Zamawiający pisze, iż „w zestawie śniadaniowym bezwarunkowo należy 

uwzględnić zupę mleczną, oraz kawę i herbatę”. 

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma planować na śniadanie kawę lub herbatę, a nie 

obydwa napoje w jednym posiłku. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.  

 

Pytanie 19 

Prosimy o informacje czy w diecie cukrzycowej i cukrzycowej-insulinowej Wykonawca ma 

planować zupę mleczna na śniadanie ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku diety cukrzycowej podawanie zupy mlecznej będzie 

uwarunkowane wskazaniem lekarskim i dietetycznym. Przy cukrzycy typu 2  - nie wskazana jest zupa 

mleczna. Jeśli w diecie pojawia się mleko, powinno występować jako dodatek do potraw, a nie napój. 

 

 



 
Pytanie 20 

Wnosimy o zmianę kryterium oceny ofert „ocena jadłospisu”. 

Zamawiający w sposób nieprecyzyjny opisał w/w kryterium, nie podał także informacji za co i ile 

punktów może otrzymać Wykonawca. 

Ponadto Zamawiający pisze, iż „ocena jadłospisu zostanie ustalona zgodnie z indywidualną liczbą 

punktów przyznanych przez członków Komisji Przetargowej w skali od 1 do 10”. 

Jest to niemiarodajny oraz niekonkretny sposób przyznawania punktów. 

W związku z powyższym prosimy o zmianę z: 

„b. Ocena jadłospisu (OJ) - znaczenie - 20%  

Ocena tego kryterium nastąpi wg złożonego wraz z ofertą dekadowego jadłospisu z podziałem na 

diety.  

Ocena jadłospisu zostanie ustalona zgodnie z indywidualną liczbą punktów przyznanych przez 

członków Komisji Przetargowej w skali od 1 do 10. Na ocenę jadłospisu wpływ będzie miało: 

urozmaicenie, kaloryczność, gramatura, zawartość białka, węglowodanów, tłuszczu, wykorzystanie 

produktów ze wszystkich 12 grup produktów spożywczych.  

Punktowany będzie dodatek w formie owocu do śniadania lub kolacji przynajmniej 2 razy w 

dekadzie– 1 pkt 

Punktowany będzie dodatek w formie w formie sałatek jarzynowych lub risotto przynajmniej 2 

razy w dekadzie urozmaicenie kolacji – 1 pkt  

Komisja przetargowa punktować będzie:  

- porcję ryby (min. 1 raz na 10 dni)  

- kotlet schabowy (min. 1 raz na 10 dni)  

- kurczak (min. 1 raz na 10 dni)  

- dodatki dla cukrzyków (jogurt naturalny, kefir naturalny, sok pomidorowy, owoce z niskim 

indeksem glikemicznym, kisiel bez cukru, galaretka bez cukru, budyń bez cukru, surówki ze 

świeżych warzyw, brokuły gotowane), posiłek nocny  

– chuda szynka, ser twarogowy pasta z jajek  

- dodatek warzyw do kolacji i śniadania (…)” 

 

na: 

„b. Ocena jadłospisu (OJ) - znaczenie - 20%  

Ocena tego kryterium nastąpi wg złożonego wraz z ofertą dekadowego jadłospisu dla diety 

podstawowej z podaniem gramatury potraw ocenianego w skali od 1 do 20. Na ocenę jadłospisu 

wpływ będzie miało: 

a) dodatek w formie owocu (zamiast dodatku warzywnego) do śniadania lub kolacji 

przynajmniej 2 razy w dekadzie – 3 pkt 

b) dodatek w formie w formie sałatek jarzynowych (w ramach dodatku warzywnego) 

przynajmniej 2 razy w dekadzie– 3 pkt 

c) urozmaicenie obiadu tj. II danie obiadowe nie powtarza się przez okres 10 dni – 4 pkt 

d) urozmaicenie obiadu tj. zupa nie powtarza się przez okres 10 dni – 4 pkt 

e) porcja ryby w ramach II dania obiadowego (min. 1 raz na 10 dni) – 2 pkt 



 
f) kotlet schabowy w ramach II dania obiadowego (min. 1 raz na 10 dni) – 2 pkt 

g) kurczak w ramach II dania obiadowego (min. 1 raz na 10 dni) –2 pkt 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia  kryteria oceny ofert, rezygnuje  z oceny jadłospisu dekadowego. Jednocześnie 
zwiększa  znaczenia  do 40%  - Doświadczenie wykonawcy  (DW).  

Szczegółowy opis w odpowiedzi na pytanie nr 1 

 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający odstąpi od kary za spóźnienie, jeżeli będzie ono spowodowane przyczynami 

niezależnymi od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć i nie miał na nie wpływu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.  Jednakże  w przypadku zdarzenia spowodowanego 

przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć i nie miał na nie wpływu, 

zamawiający może odstąpić od za spóźnienie po złożeniu pisemnych wyjaśnień wykonawcy.  

Zamawiający zwraca uwagę, ze spóźnienie nie może powtarzać się w sposób ciągły i przyczyną 

niezależną od Wykonawcy są „korki”.   

  

Pytanie 22 

Czy w przypadku zmniejszenia liczby żywionych Zamawiający wyraża zgodę na negocjację ceny? 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, nie wyraża zgody na negocjację ceny poza przypadkami 

przewidzianymi w umowie. .   

 

Pytanie 23 

Czy Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień przed wydaniem 

posiłków pacjentom? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 24 

Dotyczy OPZ pkt 3.10. Czy Zamawiającemu pod pojęciem "bemary" chodzi o termoporty w których 

będą wkłady GN z posiłkami, czy chodzi o dostarczanie wózków grzewczych bemarowych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, ze chodzi o pojemniki, które pozwolą na utrzymanie włąściewej temperatury 

posiłków. Zamawiającemu nie chodziło chodzi o dostarczanie wózków grzewczych bemarowych.  

 

Pytanie 24 

Czy Zamawiający dysponuje własnymi wózkami bemarowymi, którymi odbywa się dystrybucja 

bezpośrednio do pacjenta? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, ze dystrybucja do pacjenta odbywa się pryz pomocy wózków kelnerskich.   



 
 

 
         Z poważaniem  

        

 


