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SW-EP.26.17.2020.MM.3    Warszawa, dnia 27 kwietnia 2020 roku  

 

 

 

O D P O W I E D Z I 

na zapytania w sprawie SIWZ  

 

 

Dotyczy: postępowania na „Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów”, numer 

sprawy EP/22/2020. 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Świadczenie usług w zakresie żywienia 

pacjentów”, numer sprawy EP/22/2020, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) 

wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, odpowiada na zadane pytania oraz zmienia SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 1 - W rozdziale 10.1 SIWZ Zamawiający szczegółowo opisał wykaz oświadczeń 

składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu potwierdzenia że nie podlega on 

wykluczenia oraz spełnia warunki udziału. W podpunkcie 11 Zamawiający wyraźnie zaznacza 

że wymaga certyfikat HACCP. Zgodnie z  Komunikatem nr 8/2006 Polskiego Centrum 

Akredytacji – [www.pca.gov.pl], obowiązującą normą do certyfikacji systemu HACCP jest PN-

EN ISO 22000:2006. W związku z powyższym od 2007 roku Polskie Centrum Akredytacji PCA nie 

wydaje akredytacji dla jednostek certyfikujących system HACCP na inną normę niż PN-

EN ISO 22000:2006. Wszystkie akredytowane przez PCA certyfikaty HACCP, wydane w oparciu 

o inne standardy niż ISO 22000, nie są odnawiane przez jednostki certyfikujące. Należy 

podkreślić, że każda organizacja chcąca zachować akredytowany przez PCA certyfikat 

HACCP, musi dostosować się do wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności 

PN-EN ISO 22000:2006. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że certyfikat ISO 

22000 będzie dokumentem wystarczającym na potwierdzenie wdrożenie HACCP? 

Odpowiedź: Potwierdzamy, że certyfikat ISO 22000 będzie dokumentem wystarczającym na 

potwierdzenie wdrożenie HACCP.  

 

Pytanie nr 2 - Zgodnie z art. 22 ust.1a Pzp  Zamawiający określa warunki udziału w sposób 

proporcjonalny do przedmiot zamówienia  oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy  

do należytego wykonania zamówienia. Z powyższego wynika, że Zamawiający, poprzez 

dokonanie opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – winien uwzględnić przedmiot 

udzielanego przez siebie zamówienia, w tym jego szczególny charakter (vide: wyrok KIO z 

dnia 06.06.2013, KIO 1064/12, wyrok KIO z dnia 22.02.2013, KIO 286/13, wyrok KIO z dnia 

24.01.2013, KIO 78/13). Skoro przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonywanie usług 

przygotowania i dostarczania całodziennych posiłków dla pacjentów szpitala, to 

ukształtowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i 

zawodowej powinno być zatem – zgodnie z dyspozycja w/w przepisu – określone w ten 

http://www.pca.gov.pl/
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sposób, że Wykonawca winien legitymować się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu usług 

przygotowania i dostarczania całodziennych posiłków dla pacjentów szpitala. 

Odpowiedź: Tak, Wykonawca winien legitymować się wiedzą i doświadczeniem w 

wykonaniu usług przygotowania i dostarczania całodziennych posiłków dla pacjentów 

szpitala. 

 

 Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o potwierdzenie czy wykonawca dobrze 

rozumie, że Wykonawca  spełni warunki  udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej określonych wpkt 9.1.3.a) SIWZ, jeżeli wykaże ,że  w okresie 

ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie, wykonał,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

wykonuje minimum jedną usługę całodobowego żywienia pacjentów z dystrybucją do łóżka 

pacjenta w Szpitalach o liczbie wydanych caodziennych posiłków 200.  

Odpowiedź: Warunek udziału w postępowaniu jest jednoznaczny i brzmi: „wykonał co 

najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 

zamówienia (tj. świadczenia  usługi całodobowego żywienia pacjentów w Szpitalach o 

liczbie łóżek co najmniej 200), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie” Zamawiający 

nie zmieni jego brzmienia ani nie rozszerza jego rozumienia tak jak życzyłby sobie tego 

Wykonawca.  

 

Pytanie nr 3 - Wnioskujemy o wprowadzenie do §12 ust. 3  istotnych postanowień umowy - 

załącznik nr 8 do ogłoszenia treści art. 142 ust. 5 oraz poniższych postanowień odnoszących 

się do procedury wprowadzenia zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 

r. o pracowniczych planach kapitałowych.  

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa wyżej dokonuje się w zakresie 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów 

prawa będących podstawą zmiany. 

W dniu 4 października 2018 r. Sejm uchwalił projekt ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z treścią art. 120 przywołanej powyżej 

ustawy, na jej mocy ulega zmianie treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm.) poprzez wprowadzenie następujących 

zmian  „w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu:  

„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. 

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje zapisy  Projektu umowy, paragrafu 12 pkt. 3 Zmiany umowy 

nadając brzmienie:  

„3. związku z zawarciem umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy umowa może zostać 

zmieniona, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, warunkiem dokonania waloryzacji będzie 

skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego 

uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych wartości stanowiących 

podstawę rozliczenia określonych w par 5; waloryzacja będzie mogła nastąpić po 
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upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i 

usług. Maksymalna wartość umowy określona w par.6 ust. 1 nie ulega zmianie. 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; warunkiem dokonania waloryzacji będzie 

skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego 

uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe 

uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej, na wynagrodzenie Wykonawcy; 

waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia 

nowej kwoty wynagrodzenia za pracę. Po ocenie dostarczonych dowodów, Strony 

uzgodnią wysokość wartości stanowiących podstawę rozliczenia określonych w par. 5 

z zastrzeżeniem, że nie ulega zmianie wartość umowy określona w par. 6 ust. 1. 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; warunkiem 

dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych 

cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej, na 

wynagrodzenie Wykonawcy; waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie 

miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po ocenie dostarczonych dowodów, 

maksymalna wartość umowy określona w par.6 ust. 1 nie ulega zmianie. 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych; warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do 

Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i 

szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu 

zmian, o których mowa wyżej, na wynagrodzenie Wykonawcy; waloryzacja będzie 

mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Po ocenie 

dostarczonych dowodów maksymalna wartość umowy określona w par.6 ust. 1 nie 

ulega zmianie.” 

 

Pytanie nr 4 - Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 

ustawy PZP w całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem 

zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a 

z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca 

wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu 

gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym 

przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek 

zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania 

wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym 

bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.  

Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa 

w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły 

odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w 

terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie 

budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego 

powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron 

umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §12 istotnych 

postanowień umowy - załącznik nr 8 do ogłoszenia poprzez dodanie zapisu: 

" Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o 

których mowa w §12  ust. 3. "   

Odpowiedź: Postanowienia siwz uległy modyfikacji.  W załączeniu aktualne ogłoszenie. 

 

 

Pytanie nr 5 - Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie 

wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika 

zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia 

lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).  

Uzasadnienie: 

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach 

losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w 

stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. 

Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. 

wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co 

w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym 

wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź: W sytuacjach nagłych do pracy dopuszczony będzie pracownik pod warunkiem 

posiadania badań na nosicielstwo, aktualnej książeczki sanepido – epidemio-logicznej oraz 

orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy z żywnością. 

 

Pytanie nr 6 - Proszę o podanie liczby wydanych posiłków w rozbiciu na śniadania, II 

śniadania, obiady, podwieczorki, kolacje, posiłki w rozbiciu na poszczególne miesiące za 

okres kwiecień 2019 – marzec 2020 w podziale na poszczególne lokalizacje 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem „Formularz cenowy” do SIWZ.  

 

Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający odstąpi od kary za spóźnienie, jeżeli będzie ono 

spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć i 

nie miał na nie wpływu? 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do SIWZ.  

 

Pytanie nr 8 - Czy Sanepid badał u Zamawiającego jadłospisy pod kątem zgodności z 

odpowiednimi przepisami? 

Odpowiedź: Tak.   

 

Pytanie nr 9 - 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, 
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baleron gotowany. Proszę również o określenie minimalnej procentowej zawartości mięsa w 

100g produktu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stosowania wędlin blokowych czyli  produktów 

mięsnych wykonanych z surowców mięsno- tłuszczowych o zachowanej lub częściowo 

zachowanej strukturze tkankowej lub rozdrobnionych, peklowanych lub solonych z 

ewentualnym dodatkiem surowców uzupełniających, przyprawionych, poddanych obróbce 

cieplnej w formach lub osłonkach i formach zachowujących ich kształt np. wędliny mielone 

(tj. mielonki), wędliny konserwowe. Zamawiający wymaga stosowania tylko wyrobów 

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

pieczony, baleron gotowany. Minimalna ilość mięsa 70% /100g produktu pod warunkiem 

uzgodnienia z dietetykiem szpitala.   

 

Pytanie nr 10 - Jeżeli Sanepid badał jadłospisy, czy były wydane zalecenia dotyczące zmian 

w jadłospisach, oraz czy ewentualnie zostały one uwzględnione w SIWZ? 

Odpowiedź: Sanepid badał jadłospisy. Wydane zalecenia dotyczące zmian w jadłospisach, 

zostały uwzględnione w SIWZ.   

 

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający planuje w trakcie trwania kontraktu remontów, które 

skutkowałyby zmniejszeniem liczby żywionych pacjentów o 10% i więcej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w trakcie trwania kontraktu remontów, które 

skutkowałyby zmniejszeniem liczby żywionych pacjentów o 10% i więcej.   

 

Pytanie nr 12 - Czy w przypadku zmniejszenia liczby żywionych Zamawiający wyraża zgodę 

na negocjację ceny? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień 

przed wydaniem posiłków pacjentom? 

Odpowiedź: Według SIWZ.  

 

Pytanie nr 14 - Z treści art. 36b p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców oraz 

treści formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wynika, iż obowiązek 

wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie 

składania oferty.  

Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych 

podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na 

potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, 

a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o 

podwykonawcy (zgodnie z art. 36bust.1a P.zp.). 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że 

obowiązek wskazania nazw podwykonawców zgodnie z Rozdz. VII pkt 7.2 i 7.4 SIWZ w 

załączniku nr 2 do ogłoszenia, załączniku nr 3 do ogłoszenia dotyczy jedynie 

podwykonawców znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają 

swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny. 

Odpowiedź: Wymagania dot. podwykonawców winny być realizowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  
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Pytanie nr 15 - Czy Zamawiający planuje otwarcie nowych oddziałów w trakcie trwania 

Umowy, w których niezbędne będzie zatrudnienie dodatkowych osób do wydawania 

posiłków do pacjentów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje otwarcia nowych oddziałów w trakcie trwania 

Umowy, w których niezbędne będzie zatrudnienie dodatkowych osób do wydawania 

posiłków do pacjentów.   

 

 

Pytanie nr 16 - Zamawiający w załączniku nr 1 do ogłoszenia (do umowy) pkt 27 pisze:  

"Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu spisu wszystkich 

posiadanych instrukcji, procedur oraz wykazu stosowanych w obiekcie Zamawiającego 

środków myjących i dezynfekujących wraz z kartami charakterystyki oraz atestów PZH". 

 Pragniemy poinformować, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca 

konieczność uzyskiwania atestów PZH. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentem 

dopuszczającym dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w 

swym składzie substancje niebezpieczne jest karta charakterystyki, dla preparatów 

dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi deklaracja zgodności i certyfikat CE, dla 

preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi – Pozwolenie Ministra 

Zdrowia na obrót produktem biobójczym, dla kosmetyków - CPNP. W związku z powyższym, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zrezygnowanie z wymogu posiadania atestów PZH i 

dopuszczenie w/w dokumentów w miejsce wymaganych atestów. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuszcza planowanie na II śniadanie jogurtu naturalnego, 

kefiru bądź owocu w diecie cukrzycowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza planowanie na II śniadanie jogurtu naturalnego, kefiru 

bądź owocu oraz produktu mlecznego naturalnego. Zamawiający nie dopuszcza samego 

owocu na II śniadanie.  

 

Pytanie nr 18 - Zamawiający w załączniku nr 1 do ogłoszenia (do umowy): Wymagania 

jakościowe pkt 6 ppkt  J: Dla diety cukrzycowej należy uwzględnić: punkt piaty pisze, iż na 

podwieczorek nie należy planować owoców, koktajli, ciast drożdżowych bez cukru. 

W związku z powyższym prosimy o określenie jakie produkty Wykonawca może planować na 

podwieczorek w diecie cukrzycowej. 

Odpowiedź: Proponowane posiłki na podwieczorek w diecie cukrzycowej: Kanapki z pastą 

warzywną, wędliną, jajkiem, pastą jajeczną, pastą twarogową, pastą z ryby gotowanej, 

sałatki warzywne.   

 

Pytanie nr 19 - Prosimy o informację czy jadłospis dla diety zwykłej (podstawowej) dla dzieci i 

młodzieży należy planować na 3 czy 5 posiłków. 

Odpowiedź: Według SIWZ dla diety zwykłej (podstawowej) dla dzieci i młodzieży będą 

zamawiane tylko obiady.   

 

Pytanie nr 20 - Zamawiający w rozdz. 18 SIWZ pkt 18.2 ppkt 2) opisuje jedno z kryteriów oceny 

ofert jakim jest „Kryterium nr 2 – Ocena jadłospisów dekadowych „ . Zamawiający pisze: „W 

celu oceny oferty w kryterium „Ocena jadłospisów dekadowych” Wykonawca jest 



Strona 7 z 10 

 

zobowiązany przedstawić jadłospis dekadowy dla każdego n/w rodzaju diety; (…) w tym 

między innymi dla diety wegetariańskiej i wegańskiej. 

Następnie Zamawiający określa sposób przyznawania punktów. 

Aby uzyskać maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt jadłospis Wykonawcy na zawierać między 

innymi  

„b) W całej dekadówce (…) 

e. 2 posiłki zawierające ryby  

f. Przewagę mięsa drobiowego nad wieprzowym”. 

Zwracamy uwagę, iż w diecie zarówno wegańskiej jaki i wegetariańskiej założeniem jest 

eliminacja z diety wszelkiego rodzaju mięsa w tym drobiu, ryb i owoców morza. 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż zapisy w pkt b) ppkt e. i f. nie dotyczą 

diety wegetariańskiej ani diety wegańskiej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dieta wegetariańska oraz wegańska w „Ocenie 

jadłospisów dekadowych” nie będzie podlegała punktacji dotyczącej stosowania ryb oraz 

mięsa.  

 

Pytanie nr 21 - Zamawiający w rozdz. 18 SIWZ pkt 18.2 ppkt 2) opisuje jedno z kryteriów oceny 

ofert jakim jest „Kryterium nr 2 – Ocena jadłospisów dekadowych „ . Zamawiający pisze: „W 

celu oceny oferty w kryterium „Ocena jadłospisów dekadowych” Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić jadłospis dekadowy dla każdego n/w rodzaju diety; (…) w tym 

między innymi dla diety wegańskiej, bezmlecznej, trzustkowej oraz niskobiałkowej. 

Następnie Zamawiający określa sposób przyznawania punktów. 

Aby uzyskać maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt jadłospis Wykonawcy na zawierać między 

innymi  

„a) W każdym dniu (…) 

c. Zupę mleczną do śniadania (nie licząc diety cukrzycowej)” 

Zwracamy uwagę, że w diecie wegańskiej (eliminacja produktów pochodzenia zwierzęcego, 

w tym mięsa, ryb, drobiu, jaj, mleka pochodzącego od zwierząt ich pochodnych) i 

bezmlecznej założeniami jest nie podawanie mleka, a co za tym idzie zup mlecznych. W 

diecie niskobiałkowej natomiast założeniem jest ograniczenie produktów białkowych, a co 

za tym idzie nie jest zalecane podawanie zup mlecznych. Jeśli chodzi o dietę trzustkowa to 

Zamawiający w zał. nr 1 do ogłoszenia/ do umowy sam wskazał, iż  w diecie tej Wykonawca 

ma dostarczyć na śniadanie zupę ziemniaczaną a nie zupę mleczną. 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż zapis w pkt a) ppkt c. nie dotyczy diety 

wegańskiej, bezmlecznej, trzustkowej oraz niskobiałkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zupa mleczna w każdym dniu nie będzie oceniana 

dla diet: wegańskiej, bezmlecznej, trzustkowej oraz niskobiałkowej.  

 

Pytanie nr 22 - Zamawiający w rozdz. 18 SIWZ pkt 18.2 ppkt 2) opisuje jedno z kryteriów oceny 

ofert jakim jest „Kryterium nr 2 – Ocena jadłospisów dekadowych „ . Zamawiający pisze: „W 

celu oceny oferty w kryterium „Ocena jadłospisów dekadowych” Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić jadłospis dekadowy dla każdego n/w rodzaju diety; (…) w tym 

między innymi dla diety wegańskiej, bezmlecznej oraz niskobiałkowej. 

Następnie Zamawiający określa sposób przyznawania punktów. 

Aby uzyskać maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt jadłospis Wykonawcy na zawierać między 

innymi  

„a) W każdym dniu (…) 
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b. Mleko i/ lub przetwory mleczne w dwóch posiłkach dziennie”. 

Zwracamy uwagę, że w diecie wegańskiej (eliminacja produktów pochodzenia zwierzęcego, 

w tym mięsa, ryb, drobiu, jaj, mleka pochodzącego od zwierząt ich pochodnych) i 

bezmlecznej założeniami jest nie podawanie mleka oraz jego przetworów. W diecie 

niskobiałkowej natomiast założeniem jest ograniczenie produktów białkowych, a co za tym 

idzie nie jest zalecane podawanie mleka ani jego przetworów.  

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż zapis w pkt a) ppkt b. nie dotyczy diety 

wegańskiej, bezmlecznej oraz niskobiałkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dieta wegańska, bezmleczna oraz niskobiałkowa 

nie podlega ocenie dot. Użycia mleka i/lub produktów mlecznych w dwóch posiłkach 

dziennie.  

 

Pytanie nr 23 - Zamawiający w rozdz. 18 SIWZ pkt 18.2 ppkt 2) opisuje jedno z kryteriów oceny 

ofert jakim jest „Kryterium nr 2 – Ocena jadłospisów dekadowych „ . Zamawiający pisze: „W 

celu oceny oferty w kryterium „Ocena jadłospisów dekadowych” Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić jadłospis dekadowy dla każdego n/w rodzaju diety; (…) w tym 

między innymi dla diety wegańskiej i bezmlecznej. 

Następnie Zamawiający określa sposób przyznawania punktów. 

Aby uzyskać maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt jadłospis Wykonawcy na zawierać między 

innymi  

„a) W każdym dniu (…) 

d. Masło 82% tłuszczu”.  

Zwracamy uwagę, że w diecie wegańskiej (eliminacja produktów pochodzenia zwierzęcego, 

w tym mięsa, ryb, drobiu, jaj, mleka pochodzącego od zwierząt ich pochodnych) i 

bezmlecznej założeniami jest nie podawanie mleka oraz jego przetworów w tym masła 82% 

tłuszczu. W diecie niskobiałkowej natomiast założeniem jest ograniczenie produktów 

białkowych, a co za tym idzie nie jest zalecane podawanie mleka ani jego przetworów  w 

tym masła 82% tłuszczu.  

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż zapis w pkt a) ppkt b. nie dotyczy diety 

wegańskiej oraz bezmlecznej i Wykonawca może planować dla tych diet margaryny roślinne. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdzamy, że w diecie: wegańskiej, bezmlecznej Wykonawca 

może planować margaryny roślinne. Pozostałe jadłospisy powinny zawierać masło 82% 

tłuszczu.  

 

Pytanie nr 24 - Zamawiający w rozdz. 18 SIWZ pkt 18.2 ppkt 2) opisuje jedno z kryteriów oceny 

ofert jakim jest „Kryterium nr 2 – Ocena jadłospisów dekadowych „ . Zamawiający pisze: „W 

celu oceny oferty w kryterium „Ocena jadłospisów dekadowych” Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić jadłospis dekadowy dla każdego n/w rodzaju diety; (…) w tym 

między innymi dla diety trzustkowej 

Następnie Zamawiający określa sposób przyznawania punktów. 

Aby uzyskać maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt jadłospis Wykonawcy na zawierać między 

innymi  

„a) W każdym dniu (…) 

b. Mleko i/ lub przetwory mleczne w dwóch posiłkach dziennie”. 

Zamawiający w zał. nr 1 do ogłoszenia/ do umowy sam wskazał, iż  w diecie trzustkowej 

Wykonawca ma dostarczyć na śniadanie zupę ziemniaczaną a nie zupę mleczną. Skoro 

Wykonawca ma nie planować zupy mlecznej w diecie trzustkowej (ograniczenie tłuszczu w 
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tym z mleka) to oznacza, iż aby uzyskać maksymalną ilość punktów musi w diecie trzustkowej 

zaproponować codziennie 2 inne przetwory mleczne, co za tym idzie codziennie 2 razy 

dziennie Wykonawca musiałby podawać produkty takie jak chudy ser twarogowy lub 

odtłuszczony jogurt. 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż zapis w pkt a) ppkt b. nie dotyczy diety 

trzustkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zapis w pkt a) ppt b. nie dotyczy diety trzustkowej. 

Zamawiająca zmienia punktację dla diety trzustkowej. Aby uzyskać maksymalną ilość 

punktów tj. 10 pkt jadłospis Wykonawcy powinien zawierać między innymi  

„a) W każdym dniu (…) 

b. Mleko i/ lub przetwory mleczne raz dziennie.   

 

Pytanie nr 25 - Dotyczy pytania powyżej: 

Jeżeli Zamawiający nie potwierdzi, iż zapis w pkt a) ppkt b. nie dotyczy diety trzustkowej 

prosimy o  informację czy Zamawiający dopuści podawanie w diecie trzustkowej kawy 

zbożowej na mleku (niskotłuszczowym) ? 

Odpowiedź: Patrz Pytanie 24.  

 

Pytanie nr 26 - W diecie trzustkowej oraz wątrobowej zalecane jest podawanie masła 

świeżego 82% tłuszczu w ograniczonych ilościach, a także zastąpienie go margarynami 

miękkimi (w kubkach).  

W związku z powyższym prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza podawanie w 

tych dietach masła 82% tłuszczu, a jeśli nie to prosimy o potwierdzenie, iż zapis zawarty w 

rozdz. 18 SIWZ pkt 12.2. ppkt 2) (…) „za jadłospis zawierający a) w każdym dniu (…) d. masło 

82% tłuszczu” nie dotyczy diety trzustkowej oraz wątrobowej. 

Odpowiedź: W diecie trzustkowej oraz wątrobowej dopuszczone jest stosowanie masło 82% 

tłuszczu w ograniczonej ilości.  

 

Pytanie nr 27 - Zamawiający w rozdz. 18 SIWZ pkt 18.2 ppkt 2) opisuje jedno z kryteriów oceny 

ofert jakim jest „Kryterium nr 2 – Ocena jadłospisów dekadowych „ . Zamawiający pisze: „W 

celu oceny oferty w kryterium „Ocena jadłospisów dekadowych” Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić jadłospis dekadowy dla każdego n/w rodzaju diety; (…) w tym 

między innymi dla diety płynnej/płynnej wzmocnionej. 

Następnie Zamawiający określa sposób przyznawania punktów. 

Aby uzyskać maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt jadłospis Wykonawcy na zawierać: 

„Sposób przyznawania punktów:  

Za jadłospis zawierający  

a) W każdym dniu  

a. Warzywo lub owoc w każdym posiłku  

b. Mleko i/ lub przetwory mleczne w dwóch posiłkach dziennie  

c. Zupę mleczną do śniadania (nie licząc diety cukrzycowej)  

d. Masło 82% tłuszczu  

b) W całej dekadówce  

a. 3 różne owoce do śniadań i kolacji  

b. 3 różne warzywa do śniadań i kolacji  

c. 5 różnych produktów zbożowych lub skrobiowych do obiadu dla diety cukrzycowej oraz 

podstawowej i jej modyfikacji  
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d. 3 różne produkty zbożowe lub skrobiowe do obiadu dla diety łatwostrawnej i jej 

modyfikacji  

e. 2 posiłki zawierające ryby  

f. Przewagę mięsa drobiowego nad wieprzowym  

Dieta płynna/ płynna wzmocniona są dietami specyficznymi. Głównym zadaniem diety 

płynnej jest złagodzenie pragnienia i dostarczenie niezbędnej ilości płynów.  

W związku z tym przygotowany przez Wykonawcę jadłospis dla diety płynnej nie będzie 

spełniał kryteriów opisanych w rozdz. 18 SIWZ pkt 18.2 ppkt 2) ppkt a) i b  

Dieta płynna wzmocniona dostarcza w odróżnieniu od diety płynnej wystarczająca ilość 

energii i składników odżywczych, jednakże jej zalecenia są specyficzne np. produkty służące 

do sporządzania posiłków: powinny być świeże, pieczywo namoczone i zmiksowane, kasze 

podane w formie kleików, sery zmiksowane z mlekiem lub śmietanką, jaja zagotowane 

zmiksowane z mlekiem lub zupą,  mięso, warzywa, ziemniaki miksowane w zupie, warzywa i 

owoce podane w formie soków lub przecierów, zaleca się wzbogacać potrawy mlekiem w 

proszku lub preparatami przemysłowymi. 

W związku z powyższym jadłospis dla diety płynnej wzmocnionej także nie będzie spełniał 

wszystkich kryteriów opisanych w rozdz. 18 SIWZ pkt 18.2 ppkt 2) ppkt a) i b. 

Prosimy zatem o zrezygnowanie z wymogu dołączenia do oferty prze Wykonawcę w ramach 

kryterium oceny ofert jadłospisu dekadowego dla diety płynnej/ płynnej wzmocnionej. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie nr 28 - Prosimy o  informację czy Zamawiający dopuści podawanie w diecie 

wątrobowej kawy zbożowej na mleku ? 

Odpowiedź: Zamawiający zezwala na podawanie w diecie wątrobowej kawy zbożowej na 

mleku.   

 

Pytanie nr 29 - Prosimy o  informację czy Zamawiający dopuści podawanie w diecie 

wrzodowej kawy zbożowej na mleku ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kawę zbożową na mleku dla diety wrzodowej.   

 

Pytanie nr 30 - Prosimy o  informację czy Zamawiający dopuści podawanie w diecie 

cukrzycowej kawy zbożowej na mleku ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza podawania kawy zbożowej na mleku dla diety 

cukrzycowej.   

 

 

 
 Taida Muchla – Jastrzębska  

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno – Eksploatacyjnych 
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