
 

 

SZP/BS 

 Warszawa, 08 września 2020 r. 
DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                          LICZBA STRON: 2 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie 
przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Centrum Medycznego „Żelazna”  
sp. z o.o., sygn. sprawy: 22-W-U-08-2020. 
_____________________________________________________________________________ 
Zamawiający przesyła Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1. 
Dotyczy ilości posiłków dla pacjentów w dniu przyjęcia i wypisu. Prosimy o podanie składu 1 osobodnia 
jaki obowiązuje w Szpitalu dla pacjentów w dniu przyjęcia i wypisu ze Szpitala. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ – Zamawiający osobno zamawia śniadania, obiady i kolacje. 

Pytanie nr 2. 
Dotyczy ilości posiłków. Prosimy o udostępnienie ilości wydanych posiłków w rozbiciu na poszczególne 
oddziały za ostatnie 12 miesięcy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Posiłki dostarczone/wydane w okresie od VIII. 2019  do VII. 2020r.: 
Śniadania: 35 123 
Obiady: 42 043 
Kolacje: 39 263 
Zgodnie z SIWZ Wykonawca nie ma obowiązku podziału posiłków na oddziały. 

Pytanie nr 3. 
Dotyczy czasu dostaw posiłków. Prosimy o doprecyzowanie przedziału czasowego jaki ma Wykonawca 
na dostarczenie posiłków na poszczególnych oddziałach Szpitala. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ  - Wykonawca nie ma obowiązku dostarczania posiłków na oddziały – dystrybucja 
odbywa się poprzez pracowników Zamawiającego. 

Pytanie nr 4. 
Dotyczy indeksacji ceny. Prosimy o informację, czy w przypadku zawarcia Umowy długoterminowej 
Zamawiający dopuszcza indeksowanie ceny o  wzrost kosztów, które nie są zależne od Wykonawcy  
a wynikające z sytuacji gospodarczej kraju ( np. ustawowa zmiana wynagrodzenia lub zmiana stawki 
godzinowej dla pracowników lub zmiana stawki VAT lub wysoki wzrost cen żywności itp.) 
 

  



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

Pytanie nr 5. 
Dotyczy jadłospisu dekadowego. Prosimy o udostępnienie przykładowego jadłospisu dekadowego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ – przykładowe  menu/jadłospis stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

Pytanie nr 6. 
Dotyczy gramatury. Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego wymagań w zakresie gramatury 
poszczególnych potraw i asortymentów w danym posiłku np. Ile gram pieczywa wymaga Zamawiający, 
lub ile gram masła lub jaka powinna być gramatura gotowej potrawy w przypadku mięsa do obiadu.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 2 „FORMULARZ CENOWY. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część C 
„WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSIŁKÓW, SUROWCÓW, DOSTAW”, pkt 19. 

Pytanie nr 7. 
Prosimy o doprecyzowanie jakie gramatury poszczególnych składowych posiłku wymaga Zamawiający 
np. ile zupy mlecznej a ile obiadowej, ile gram dodatku skrobiowego, ile gram dodatku warzywnego do 
obiadu itp.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 2 „FORMULARZ CENOWY. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część C 
„WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSIŁKÓW, SUROWCÓW, DOSTAW”, pkt 19 

Pytanie nr 8. 
Dotyczy posiłków. Prosimy o udzielenie jaki jest % udział diet 5 i 6 posiłkowych w ogólnej ilości osobo 
posiłków. 
 
Odpowiedź Zamawiającego. 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 9. 
Dotyczy stawki za posiłek. Prosimy o podanie aktualnej stawki netto i brutto za osobo posiłek. 
 
Odpowiedź Zamawiającego. 
Śniadanie (z drugim śniadaniem) 5,54 zł 
Obiad (z podwieczorkiem)   9,22 zł 
Kolacja 3,69 zł 
Podane ceny są cenami netto. Stawka Vat 8 %. 

Pytanie nr 10. 
Dotyczy wsadu do kotła. Prosimy o podanie obecnie wymaganego przez Zamawiającego wsadu do 
kotła. 
 
Odpowiedź Zamawiającego. 
Obecna stawka wsadu do kotła: 13,00 zł netto. 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 
 
CZŁONEK ZARZĄDU  

 
Agnieszka Łyda 


