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                    Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej 

              55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53 - 55 

               tel. 071 312 09 20, 312 14 98 

 

Trzebnica, 26.01.2015 r. 

Nr postępowania: ZP/1/2015     
 

ODPOWIEDZI 1, MODYFIKACJA SIWZ 

 
Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie 

usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z póżn zm.), 

odpowiada na pytania Wykonawców, które brzmią: 

 

1. Prosimy o opublikowanie zestawienia wydanych śniadań, obiadów i kolacji na 

poszczególnych oddziałach w okresie od stycznia 2014 roku do grudnia 2014 roku. Informacja 

to umożliwi Wykonawcy prawidłowe skalkulowanie termosów i innych pojemników do 

transportu posiłków.. 

Odpowiedź: 

 

Miesiąc śniadanie obiad kolacja 

Styczeń 2014 5219 5378 5299 

Luty 2014 4686 4826 4699 

Marzec 2014 5345 5518 5357 

Kwiecień 2014 4798 4869 4765 

Maj 2014 5004 5085 4976 

Czerwiec 2014 4979 5067 5028 

Lipiec 2014 4818 4899 4883 

Sierpień 2014 5104 5191 5059 

Wrzesień 2014 5106 5230 5103 

Październik 2014 5279 5392 5280 

Listopad 2014 4957 5056 4985 

Grudzień 2014 4878 4985 4869 

 

 

2. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6-09-2001 r. (Dz. 

U. Nr 112, poz. 1198) prosimy o udostępnienie informacji na temat stanu zobowiązań 

wymagalnych Zamawiającego. Prosimy także o podanie wysokości ewentualnych zaległości 

płatniczych Zamawiającego w stosunku do obecnego Wykonawcy usługi żywienia. 

    Odpowiedź: Zamawiający załącza informację finansową za grudzień  2014. 

 

3. Prosimy o opublikowanie przykładowego jadłospisu dekadowego wraz z gramaturą , 

według którego są obecnie żywieni pacjenci Zamawiającego. Informacja ta umożliwi 

Wykonawcy prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, jak również ułatwi Wykonawcy poznanie 

oczekiwań Zamawiającego w zakresie przygotowywanych posiłków.  
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Odpowiedź:  
 

Śniadanie  Obiad  Kolacja 

1 Ryż na mleku 

Kiełbasa  na ciepło 

ketchup 

Diety: parówka  na 

ciepło , ketchup 

IV, VII 

Brokuł 

Pomidorowa z makaronem ,pieczeń z 

karkówki , sos piecz, ziemniaki , 

kapusta biała Got. 

Diety: mięso got. , sos śmietanowy  

marchew gotowana 

VII- szynka 

IV- jabłko 

Dzieci: galaretka 

jogurtowo-

owocowa 

Twarożek z  ziel. 

2 Płatki owsiane 

Mielonka 

Liść sałaty 

IV, VII 

Pomidor 

½ szt. 

Fasolowa z  ziem./jarzynowa , 

ziemniaki , gulasz , sałatka z ogórka  

kiszonego, warzywa gotowane 120g 

VII- maślanka 0,2l 

IV-nektarynka 1szt. 

dzieci: nektarynka 

Żurek z kiełbasą i 

ziemniakami 

0,25l 

3 Płatki kukurydziane 

Szynka z koperkiem 

IV, VII 

Jabłko 

Kapuśniak ze słodkiej kapusty/ 

ziemniaczana, Pieczeń rzymska , sos 

majerankowy ,kasza jęczmien. , 

buraczki z jabłkiem , 

VII- twarożek 30g 

IV- ogórek zielony 

30g 

Dzieci: jogurt 1 szt. 

Szynka 20g 

Sałatka jarzynowa 

100g 

 

4 Płatki jęczmienne 

Pasta rybna z zieleniną 

IV, VII 

Kalafior 

Grysikowa, 

Ziemniaki, ćwiartka z kurczaka ½ szt., 

sos cytrynowy, surówka z marchwi, 

selera i jabłka 

VII – ryba 

gotowana 

IV- nektarynka 

Dzieci: ciastka be. 

Szynka z 

warzywami 

Diety: szynka 

drobiowa , liść 

sałaty 

5 Manna , salceson , 

ogórek kiszony 

Diety: filetówka, 

pomidor 

IV, VII 

Ogórek 

zielony 

barszcz czerwony z ziem,  k. drobiowy 

smaż. , ziemniaki , warzywa mieszane 

got / filet drob.  w sosie  pietr , 

warzywa mieszane gotowane 

VII – twarożek 

IV- jabłko 1szt. 

Dzieci: budyń 

Bigos 

D: łazanki z 

mięsem i 

warzywami 

Dzieci; pizza 

6 Płatki owsiane 

Ser żółty , papryka 

Diety: serek 

kanapkowy z 

koperkiem 

IV, VII 

sok.  

pomid.. 

Krupnik,  ryba smażona , ziemniaki, 

szpinak, 

Diety: ryba  smażona beztłuszczowo , 

ziemniaki , szpinak 

VII- szynka 

IV- pomidor ½ szt. 

Dz- nektarynka 

Pasta   z jaj z ziel. 

Wątr, IV, VII – 

pasta z białek z 

zieleniną 50g 

7 Ryż na mleku 

Filetówka z indyka 

I- ogórek kiszony 

IV, VII 

papryka 

Zupa kalafiorowa 

sos boloński z warzywami, makaron 

 

VII- twarożek 

IV- rzodkiewka 

Dzieci- kisiel 

Pasztet 1Diety: 

polędwica drob 

,sałata 

8 Kasza kukurydzian 

Pasta mięsno-

warzywna 

IV, VII 

jabłko  

1szt. 

Rosół z makaronem, udko pieczone ½ 

szt, sos pieczeniowy, marchew z 

groszkiem 

Diety: udko got. ½ szt., sos 

potrawkowy,marchew got. 

VII-ryba Got. 

IV- ogórek zielony 

Dzieci- jabłko 1szt. 

Szynka z indyka 

Pomidor 

9 Manna na mleku 

Salami drobiowe, 

papryka Diety: szynka 

,dżem 

 

IV, VII 

Kalafior 

Ogórkowa, ziemniaki, sztuka mięsa  w 

sosie pieczarkowym , kapusta 

czerwona gotowana, 

Diety: Ziemniaczana (gęsta), gulasz 

mięsno-warzywny , buraczki 

VII- maślanka 0,2l 

IV-pomidor 

Dzieci: jogurt 1szt. 

Ryba w sosie 

greckim 

10 Płatki jęczmienne 

Jajko, majonez , 

szczypiorek 

Diety: pasta jaje.  z ziel 

Wątr, IV, VII – pasta z 

białek z zieleniną 

IV, VII 

ogórek 

zielony  

100g 

Szpinakowa z  ziem,  ziemniaki , kotlet 

mięsno-ryżowy, warzywa mieszane 

got, 

Diety: pulpet mięsno-ryżowy, 

ziemniaki . sos śmietanowy , warzywa 

mieszane gotowane 

VII- szynka 20g 

IV- brzoskwinia 

1szt. 

Dzieci: wafelek 

Ser topiony 

Twarożek z 

zielenina 

   25 

 

 

4. Czy zupa mleczna ma być dostarczana codziennie dla wszystkich pacjentów? Wg. 

Wiedzy Wykonawcy zupa mleczna jest przeciwwskazana przy diecie cukrzycowej. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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5. Na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6-09-2001 r. 

(Dz.U.Nr 112. poz. 1198) prosimy o udostępnienie informacji na temat aktualnej ceny netto 

całodziennego wyżywienia pacjentów oraz nazwy Wykonawcy realizującego usługę    

Odpowiedź: Aktualna cena  netto całodziennego wyżywienia wynosi 9,47. Wykonawca 

realizującym umowę jest SOPRA Sp. z o.o. z siedziba 92 -338 Łodź, ul. Przybyszewskiego 

255/267 

 

6.Prosimy o podanie średniej liczby pacjentów korzystających z poszczególnych diet 

stosowanych w szpitalu lub wyrazić je w  wartościach procentowych. Informacja to umożliwi 

Wykonawcy prawidłowe skalkulowanie wsadu do kotła    

Odpowiedź: Patrz p. III ppk.7 SIWZ 
 

7. W zał. nr 1 do siwz jest błąd w okresie realizacji umowy „Termin wykonania zamówienia 

wyniesie: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy”  Prosimy o sprostowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w zał.nr 1. 

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany 

formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ 

 

8. Prosimy o podanie przewidywanego terminu rozpoczęcia usługi  

 

Odpowiedź: Po wyborze Wykonawcy nastąpi podpisanie umowy i rozpoczęcie świadczenia 

usługi 

 

9. Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ Wzór umowy  

 

W §5 ust. 11 proszę dookreślić iż w przypadku opóźnienia z zapłatą Wykonawca naliczy 

Zamawiającego odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia. 

 

W § 6 wnosimy o dodanie zapisów w brzmieniu:  

„Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej. 

Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w 

szczególności w przypadku:  

znacznego ograniczenia przedmiotu niniejszego zamówienia (zmniejszenia ilości zamawianych 

posiłków),  

gdy nastąpi podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu niniejszej umowy niewspółmierny 

do cen posiłków oferowanych przez Wykonawcę,  

w przypadku wcześniejszego rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy dzierżawy kuchni, w której 

Wykonawca przygotowuje posiłki.” 

 

Treść § 8 ust. 2 pkt. a i b  proponujemy zmienić następująco:  

W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie uchybień, Zamawiający może 

naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości netto zamówienia dziennego za  

uchybienie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybienia i nie usunięcia 

uchybienia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Kary umowne będą płatne na 

podstawie noty obciążeniowej w ciągu 30 dni po bezspornym ich zatwierdzeniu przez obie 

Strony.” 

 

„W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności zawinionych 

przez drugą stronę, strona odstępująca może naliczyć drugiej stronie karę umowną w wysokości 

5 % wynagrodzenia miesięcznego netto.” 
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Treść § 8 ust. 3 „Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Ponadto zamawiający informuje , ze , iż nastąpiła omyłka pisarska na str. 1 SIWZ i w związku z 

powyższym  

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 modyfikuje SIWZ w następującym zakresie: 

 

Str.  1 SIWZ 

Było:  

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI powyżej 207 000 EURO 

 

Jest: 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI poniżej 207 000 EURO 

 

 Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 29.01.2015r.  

     W związku z tym Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie: 

 

 

Rozdz.  XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1 i 2 SIWZ – otrzymują 

brzmienie: 

„1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora                

do godz. 10.00
 

do dnia 29.01.2015r. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie,                          

w godzinach: 7.30 - 14.00.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 29.01.2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego, w Sali Audiowizualnej (4 piętro).” 

 

Rozdz. XIV. Opis sposobu złożenia oferty, pkt. 2 SIWZ - otrzymuje brzmienie: 

2. Na opakowaniu należy umieścić informacje: 

 

 
nazwa i adres Wykonawcy 

OFERTA PRZETARGOWA  

na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków  

ZP/1/2015 

„ Nie otwierać przed dniem 29.01.2015r. godz. 10.30” 
 

 

 

Rozdz. XI. Wymagania dotyczące wadium, pkt. 6 SIWZ - otrzymuje brzmienie: 
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„6.Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 29.01.2015. godz. 10.00” 

Wykonawca wnosi wadium: 

- w pieniądzu, 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 

- w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- w gwarancjach bankowych, 

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, ze. zm.).” 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących 

udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem 

powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

                               
 
 
 
                  
 

                                                                                                .................................... 

                         Podpis  


