
 
 

        Rawa Mazowiecka, dn. 04.06.2019 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 
Proszę o podanie liczby wydanych posiłków w rozbiciu na śniadania, II śniadania, obiady, 

podwieczorki, kolacje, posiłki nocne w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres ostatnich 12 

miesięcy  

Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że nie prowadzi szczegółowych statystyk  liczby wydanych posiłków w rozbiciu 
na śniadania, II śniadania, obiady, podwieczorki, kolacje, posiłki nocne.  
Zamawiający podaje dane z okresu od stycznia do kwietnia 2019 r.  
śniadanie - 8294  
obiad - 8270 
kolacja - 8291 
II śniadania, podwieczorki i posiłki nocne przewidziane są dla cukrzyc ( pięć posiłków dziennie) oraz 
dla dzieci. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o podanie dokładnych ilości depozytu żywnościowego wymaganego  punkcie 3.10  SIWZ  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że depozyt jest w postaci  pasztecików, dżemu, serka topionego , pulpet w 

słoiku, pieczywa. Depozyt jest dla pacjentów nowo przyjętych (maksymalnie 5 osób), nie 

uwzględnionych w zgłaszanych zmianach. Ilości w zależności od potrzeb sukcesywnie uzupełniane. 

Pytanie 3 

Czy Sanepid badał u Zamawiającego jadłospisy pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami? 
Odpowiedź:  
Sanepid ma prawo kontrolować jadłospisy. Zalecenia są uwzględnione w protokole kontroli  

i Zamawiający przekazuje uwagi do firmy świadczącej usługi żywienia pacjentów a w konsekwencji  

musi egzekwować od firmy żywieniowej  wydane zalecenia. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie wędlin blokowych czyli  produktów mięsnych wykonane z 

surowców mięsno- tłuszczowych o zachowanej lub częściowo zachowanej strukturze tkankowej lub 

rozdrobnionych, peklowanych lub solonych z ewentualnym dodatkiem surowców uzupełniających, 

przyprawione, poddane obróbce cieplnej w formach lub osłonkach i formach zachowujących ich 

kształt np. wędliny mielone (tj. mielonki), wędliny konserwowe czy też wymaga stosowania tylko 

wyrobów mięsnych wysokogatunkowych typu polędwica, szynka, filet z indyka/kurczaka, schab 



 
pieczony, baleron gotowany. Proszę również o określenie minimalnej procentowej zawartości 

mięsa w 100g produktu. 

dopuszcza stosowanie wędlin blokowych jeżeli spełniają wszystkie wymogi zaleceń dietetycznych . 

Minimalna zawartość mięsa 50% w  100g produktu.  

Pytanie 5 

Jeżeli Sanepid badał jadłospisy, czy były wydane zalecenia dotyczące zmian w jadłospisach, oraz czy 

ewentualnie zostały one uwzględnione w SIWZ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uwzględnił zalecenia w SIWZ.  

Pytanie 6 

Czy Zamawiający planuje w trakcie trwania kontraktu remontów, które skutkowałyby 

zmniejszeniem liczby żywionych pacjentów o 10% i więcej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje remontów, które skutkowałyby zmniejszeniem liczby  

żywionych pacjentów o 10% i więcej. Jednocześnie wyjaśnia że podane dane są tylko i wyłącznie 

szacunkowe  i opierają się na danych za okres poprzedniego roku.  

Pytanie 7 

Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż zgodnie z odpowiedzią ma pytanie 1 oraz 20 wykonawca nie 

musi załączać jadłospisów do oferty? 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienił kryteria oceny ofert i zrezygnował z oceny jadłospisu dekadowego pod tym 

kątem. Jednocześnie wymaga dołączenia do oferty przykładowego jadłospisu z uwzględnieniem 4 

podstawowych diet tj.  dieta zwykła, dieta lekkostrawna, dieta cukrzycowa zwykła i lekkostrawna 

Pytanie 8 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający odchodzi od wymogu złożenia jadłospisu i 

oceniania go w kryterium, natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 13 zamawiający żąda złożenia 

wraz ofertą dekadowy jadłospis na 4 podstawowe diety. Prosimy o wykreślenie wymogu załączenia 

jadłospisów do oferty, gdyż nie są one oceniane, zaznaczamy również iż na etapie realizacyjnym 

Wykonawca przedkłada jadłospisy Zamawiającemu do akceptacji. Ze względu na krótki czas 

składania ofert prosimy o odejście od wymogu w punkcie 6.3 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Jadłospis nie jest oceniany w kryterium oceny ofert, jednakże 

złożenie jadłospisu wraz z ofertą pozwala wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.  

Pytanie 9 

Prosimy o doprecyzowanie na ile posiłków należy załączyć jadłospis dla diety cukrzycowej oraz czy 

mają Państwo szczególne wymogi dla diety cukrzycowej lekkostrawnej?   

 



 
Odpowiedź:  

Zamawiający dla diety cukrzycowej typu  2 musi uwzględniać 5 posiłków tj. śniadanie, II śniadanie, 

obiad, podwieczorek i kolacja. Natomiast przy cukrzycy tupu 1 zalecane jest uwzględnienie 3 

posiłków tj. śniadanie, obiad i kolacja.  Szczegółowe zalecenia dot. ilości posiłków przy danym typie 

cukrzycy będzie zależne od indywidualnych wskazań lekarskich.  Zamawiający nie szczególnych 

wymogów dla diety cukrzycowej lekkostrawnej. Dieta powinna być dostosowana do zaleceń 

lekarskich i dietetycznych.  

Zamawiający wymaga podania 5 posiłków tj. śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja 

 

 

       Z poważaniem    

        

 


