
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Niepodległości 8 

Adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek 

administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

NIP: 835-132-87-53, Regon: 750081271, KRS: 0000174011 

Tel. +48 729-059-534, e-mail: agulska@szpitalrawa.pl 

 

 

      Rawa Mazowiecka, dn. 02.09.2019 r.  
 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego „Wyżywienie pacjentów Szpitala” o numerze sprawy ZP/06/2019  

 
 

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 

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, Wykonawca winien zaplanować kawę i herbatę jednocześnie.  

 

 
Pytanie  nr 2 

Wnosimy o zmianę punktacji w kryterium oceny ofert „ocena jadłospisu”. 

Zamawiający w rozdziale XIII, pkt. 2, ppkt. b SIWZ wskazał, iż waga w kryterium oceny jadłospisu 
wynosi 40%. 

Z kolei w tym samym pkt. w szczegółowym opisie dotyczącym oceny jadłospisów Zamawiający pisze: 
„ b. Ocena jadłospisu (OJ) - znaczenie - 40%  

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: 

dodatek w formie owocu (zamiast dodatku warzywnego) do śniadania lub kolacji przynajmniej 2 razy w 
dekadzie – 3 pkt 

dodatek w formie w formie sałatek jarzynowych (w ramach dodatku warzywnego) przynajmniej 2 razy 
w dekadzie– 3 pkt 

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

urozmaicenie obiadu tj. zupa nie powtarza się przez okres 10 dni – 4 pkt 
porcja ryby w ramach II dania obiadowego (min. 1 raz na 10 dni) – 2 pkt 

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

 

Punkty liczone będą wg wzoru: iloraz średniej liczby punktów ( tj. suma wszystkich punktów badanej 
oferty podzielona przez liczbę członków komisji przetargowej) oferty badanej do średniej liczby punktów 

( tj. suma wszystkich punktów oferty podzielona przez liczbę członków komisji przetargowej) oferty, 
która uzyskała najwyższą ilość punktów i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę 

kryterium, którą ustalono na 20 %.” 

 
W związku z ww. rozbieżnościami prosimy o zmianę punktacji w ocenia jadłospisów na: 

„ b. Ocena jadłospisu (OJ) - znaczenie - 40%  
Ocena tego kryterium nastąpi wg złożonego wraz z ofertą dekadowego jadłospisu dla diety 

podstawowej z podaniem gramatury potraw ocenianego w skali od 1 do 40. Na ocenę jadłospisu wpływ 
będzie miało: 

a) dodatek w formie owocu (zamiast dodatku warzywnego) do śniadania lub kolacji przynajmniej 2 

razy w dekadzie – 6 pkt 
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b) dodatek w formie w formie sałatek jarzynowych (w ramach dodatku warzywnego) przynajmniej 

2 razy w dekadzie– 6 pkt 
c) urozmaicenie obiadu tj. II danie obiadowe nie powtarza się przez okres 10 dni – 8 pkt 

d) urozmaicenie obiadu tj. zupa nie powtarza się przez okres 10 dni – 8 pkt 

e) porcja ryby w ramach II dania obiadowego (min. 1 raz na 10 dni) –  4 pkt 
f) kotlet schabowy w ramach II dania obiadowego (min. 1 raz na 10 dni) – 4 pkt 

g) kurczak w ramach II dania obiadowego (min. 1 raz na 10 dni) –4 pkt”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje zapis siwz i ujednolica zapis rozdziału XIII, pkt. 2, ppkt. B na następujący:  

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 

 

Punkty liczone będą wg wzoru: suma punktów badanej oferty (uzyskane zgodnie z punktami od a do g)   
dzielone przez sumę punktów oferty, która uzyskała najwyższą ilość punktów (uzyskane zgodnie z 

punktami od pkt a do g)   i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, 
którą ustalono na 40 %.  

 
 

Pytanie  nr 3  

Wnosimy o wykreślenie punktu 5.1.3. SIWZ  tj. „spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie 
art. 22 ust. 2 podpkt. 2 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. mogą ubiegać się wyłącznie zakłady 

pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową 

integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: bezrobotnych 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1629 i 1669) oraz osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku 

życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w ilości 80% ogółu 
zatrudnionych pracowników”. Wykreślenie zapisu spowoduje zwiększenie konkurencyjności składanych 

ofert.  

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 

Pytanie nr 4  
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 
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Pytanie nr 5  

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 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.  PKT. 3.8  SIWZ 

zawiera uszczegółowienie dekadowego  planu żywienia pacjentów.   

 

Pytanie nr 7  
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. 
 
Pytania nr 8  

W związku z koniecznością zapewnienia 4 wyparzarek do naczyń prosimy o uzasadnienie dlaczego 

wykonawca zgodnie z punktem 3.12. wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na poszczególne oddziały 
odpowiednią ilość naczyń do podawania posiłków.  

Odpowiedź:  
Zamawiający odstępuje od wymogu zapewnienia 4 wyparzarek do naczyń 

 
Pytanie 9  

Gdzie dokładnie ma odbywać się mycie naczyń i kto za to odpowiada? 

Odpowiedź:  
Zamawiający  wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest jest dostarczyć na poszczególne oddziały 
odpowiednią ilość naczyń do podawania posiłków. Odbiór brudnych naczyń należy do obowiązków 
Wykonawcy. Organizacja zapewnienia czystych naczyń dla pacjentów należy do wykonawcy.  
 
Pytanie 10 

Wnosimy o zmniejszenie warunku  punktu 5.1.3. SIWZ  na  „spełniają warunki udziału w postępowaniu 

w zakresie art. 22 ust. 2 podpkt. 2 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. mogą ubiegać się 
wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i 
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: 

bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1629 i 1669) oraz osób do 30. roku życia oraz po 
ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w ilości 

30% ogółu zatrudnionych pracowników” 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
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Pytanie 11  

Prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie naczyń plastikowych dopuszczonych do stosowania w 
żywieniu zbiorowym zamiast naczyń porcelanowych , transport porcelany jest narażony na potłuczenie 

się a co za tym idzie częstszy koszt zakupu nowych naczyń co będzie miało znaczący wpływ na koszt 

usługi 
Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 

 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert 

Oferty należy składać do dnia 06.09.2019r. godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, budynek 
administracji, sekretariat Dyrektora, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka.  
 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.09.2019r. godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego, 

budynek administracji, sala konferencyjne, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka.  

 

 

         Z poważaniem 

 


