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Warszawa 13.01.2017 r. 
SCOL/1672/2016 
 
 
 

Do Wykonawców 
 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego na  „Całodzienne wyżywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego 
Sp. z o.o.” SCOL/1672/2016 
 

Wyjaśnienie treści  
Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia  

 
W dniu 12.01.2017r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający na 
podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz.2164 
z póź. zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, skierowane przez Wykonawców w 
związku z prowadzonym wyżej wymienionym postępowaniem. 
 
1. Pytanie: W SIWZ Zamawiający podaje dzienna liczbę pacjentów proszę o podanie faktycznej liczby 
wydanych posiłków w rozbiciu na śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację, II kolację.   
Ile Zamawiający rzeczywiście wydaje ww. dań? 
Proszę o podanie ww. informacji w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres od stycznia 2016 do 
grudnia 2016.  
 
Odpowiedź: Około 3600 posiłków całodziennych za okres: styczeń 2016 r. do grudzień 2016 r.; 300 w 
miesiącu, 10 dziennie. 
 
2. Pytanie: Proszę o podanie procentowego udziału diet 4 i 5 posiłkowych w ogólnej liczbie żywionych. 
 
Odpowiedź: Jest to średnio 10% żywionych 4-5 posiłków dziennie 
 
3. Pytanie: Celem zobrazowania wymagań Zamawiającego odnośnie żywienia, proszę o przedstawienie 
przykładowego jadłospisu dekadowego dla diety podstawowej oraz cukrzycowej. 
 
Odpowiedź: Dieta jest modyfikacją diety lekkostrawnej z rozbiciem na 4-5 posiłków dziennie z 
uwzględnieniem sposobu przyrządzania potraw i produktów dozwolonych do spożycia. Przystępując 
do przetargu firma ma zatrudnionego dietetyka, który ponosi odpowiedzialność za diety i jadłospisy. 
 
4. Pytanie: Proszę o podanie, które z diet z formularza ofertowego są dietami 3, 4, 5 lub 6 posiłkowymi. 
Jeżeli każda z diet może być 3, 4, lub 5 posiłkowa, proszę o podanie procentowego podziału każdej z 
diet na występujące w wariancie 3, 4 i 5 posiłkowym. 
 
Odpowiedź:  
Dieta podstawowa 3 posiłki dziennie 
Dieta lekkostrawna 3 posiłki dziennie 
Dieta cukrzycowa 5 posiłków dziennie 



Dieta wysokobiałkowa 3 posiłki dziennie 
Dieta płynna wzmocniona 4-6 posiłków dziennie 
 
5. Pytanie: W związku ze zmiennym natężeniem ruchu w Warszawie, proszę o wydłużenie godzin 
dostaw posiłków, tak jak w przypadku śniadania były „widełki” 30 minutowe, a nie 15 minutowe. 
 
Odpowiedź: Pozostajemy przy podanych godzinach. 
 
6. Pytanie: Proszę o wyjaśnienie do ilu kuchenek muszą być dostarczone posiłki? 
 
Odpowiedź: Posiłki mają być dostarczane do dwóch kuchenek oddziałowych w jednym budynku. 
 
7. Pytanie: Czy w przypadku gdy kuchenka znajduje się powyżej poziomu zero, czy jest możliwość 
skorzystania z windy? 
 
Odpowiedź: Jest możliwość korzystania z windy towarowej. 
 
8. Pytanie: Czy sprzęt który ma być udostępniony ma być fabrycznie nowy, czy może być używany, ale 
ma być sprawny technicznie? 
 
Odpowiedź: Udostępniony sprzęt ma być sprawny technicznie. 
 
9. Pytanie: Proszę o określenie niezbędnych wózków bemarowych. Liczba komór, czy mają mieć 
rozsuwane blaty, czy na dole ma być półka czy szafki, czy każda komora ma być grzana niezależnie czy 
wszystkie naraz? 
 
Odpowiedź: Określenie cech wózka bemarowego jest następujące: wózek 3-komorowy, każda komora 
grzana niezależnie, z półką na dole. 
 
10. Pytanie: Proszę o informację ile termosów na udostępnić Wykonawca i o jakiej pojemności każdy? 
 
Odpowiedź: Wykonawca udostępni 2 termosy o pojemności 30 l. każdy. 
 
11. Pytanie: Proszę o podanie przykładowego menu dla Wigilii, świąt Bożego Narodzenia, oraz 
Wielkanocy. 
 
Odpowiedź: W menu mają się znaleźć tradycyjne potrawy świąteczne. 
 
12. Pytanie: Proszę o podanie gramatury 1 porcji ciasta, które ma być dostarczane na różne 
okoliczności. 
 
Odpowiedź: W zależności od rodzaju ciasta gramatura od 90 gram (drożdżowe, piaskowe) do 150 gram 
(sernik, szarlotka). 
 
13. Pytanie: W związku ze zmiennym natężeniem ruchu w Warszawie, proszę o zmianę godziny 
dokonywania korekty porannej z godziny 7.30 na 6.30 bądź 7.00. 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis. 
 
14. Pytanie: Czy do dań mięsno - warzywnych typu risotto z mięsem i warzywami Zamawiający wymaga 
planowania dodatkowo surówki bądź jarzynki gotowanej? 
i 



15. Pytanie: Proszę o wyjaśnienie czy do dań jarskich na słodko typu naleśniki z serem Zamawiający 
wymaga planowania surówki? 
 
Odpowiedź: Za planowanie odpowiedzialny będzie dietetyk firmy, zgodnie z normami żywienia i 
zasadami układania jadłospisu. 
 
16. Pytanie: Jeśli do śniadania lub kolacji zostanie zaplanowany dżem do twarożku to czy Zamawiający 
wymaga dodatkowo warzywa bądź owocu? 
 
Odpowiedź: Dodatek dżemu nie zastępuje warzyw i owoców, wymagane są również warzywa lub 
owoce. 
 
17. Pytanie:  Jeśli do śniadania bądź kolacji zostanie zaplanowany keczup do dań typu parówki to czy 
Zamawiający wymaga dodatkowo warzywa? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia. 
 
18. Pytanie: Czy dla diety cukrzycowej należy planować do śniadania zupę mleczną? 
 
Odpowiedź: Wymagana jest zupa mleczna. 
 
19. Pytanie: Proszę o podanie w gramach średniomiesięcznego zapotrzebowania na dodatkowy ser 
biały i dżem. 
 
Odpowiedź: Na żądanie Zamawiającego 3 razy w tygodniu po 1,5 kg. sera, 3 razy w tygodniu po 1 kg. 
dżemu na każdy oddział (Oddział I i Oddział II). 
 
20. Pytanie: Proszę o podanie ilości i asortymentu potraw na uroczyste święcenie pokarmów i 
spotkanie wigilijne. 
 
Odpowiedź: Są to dodatkowe  potrawy tradycyjne w ilościach uzgodnionych wcześniej z 
Zamawiającym. 
 
21. Pytanie: Proszę o podanie sposobu weryfikacji wsadu do kotła na poziomie nie niższym niż 6,00 zł 
netto. 
i 
22. Pytanie: W związku z trudnością weryfikacji wsadu, proszę o dopisanie iż wsad będzie wyliczany na 
podstawie cen z Praskiej Giełdy Spożywczej, która jest najlepszym miernikiem dla rynku 
Warszawskiego. 
 
Odpowiedź: Weryfikacja na podstawie faktur za zakupione towary przez Wykonawcę. 
 
23. Pytanie: Czy Zamawiający planuje jakiekolwiek działania w tym remonty, które będę skutkowały 
zmniejszeniem dziennej liczby osób żywionych o 15% i więcej. Jeżeli tak to w jakim okresie i jak długo 
one potrwają oraz o ile planowane jest zmniejszenie liczby osób żywionych? 
 
Odpowiedź: Remonty nie wpływają na liczbę żywionych pacjentów. 
 
 
24. Pytanie: Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści wzoru umowy zał. nr 4 do SIWZ, 
umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 2 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy  
 




