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WYKONAWCY
Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania

Pytanie 1
Czy zamawiający udostępni szatnie – pomieszczenie z ciągiem sanitarnym spełniające wymogi
BHP na potrzeby personelu wykonawcy ? - nie
Pytanie 2
Czy zamawiający udostępni środki do mycia i dezynfekcji rąk do dyspozycji personelu
wykonawcy ? - nie
Pytanie 3
Po czyjej stronie , zamawiającego , czy wykonawcy będzie leżało zapewnienie personelowi
wykonawcy jednorazowej odzieży ochronnej i innych środków ochrony , jak rękawiczki maski
i czepki ? - po stronie wykonawcy
Pytanie 4
Czy zamawiający przewiduje przeszkolenie personelu wykonawcy w zakresie sanitarno epidemiologicznym z uwzględnieniem własnych wewnętrznych procedur oraz zakażnego
charakteru placówki ? - nie
Pytanie 5
Czy zamawiający przewiduje dopuszczenie możliwości przygotowania dwóch jadłospisów 14-sto
dniowych ? - nie
Pytanie 6
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin wydawania posiłków w pawilonach
chorych ? - nie

Pytanie 7
Czy zamawiający ustali próg maksymalnego odchylenia liczby zamawianych posiłków w stosunku
do założeń w SIWZ do którego wykonawca nie będzie wywodził żadnych skutków prawnych i
roszczeń ? - zgodnie z SIWZ , projekt umowy § 8
Pytanie 8
Czy zamawiający dopuszcza możliwości dostarczania zimnej kolacji razem z obiadem , w
przypadku , gdy wykonawca wyposaży kuchenki oddziałowe w dodatkowe urządzenia chłodnicze ?
- nie
Pytanie 9
Ponieważ zamawiający w obecnej procedurze przetargowej i umowie w odróżnieniu od
poprzednich dopuszcza dwa warianty wykonania przedmiotu umowy:
a) wariant I: Wykonawca osobiście wykona przedmiot umowy
b) wariant II: Wykonawca powierzy wykonanie części umowy podwykonawcy zgodnie z
oświadczeniem dołączonym do oferty.
Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie wykonawca może powierzyć wykonanie umowy
podwykonawcy , czy może być to przygotowanie i dostarczanie posiłków , transport , dystrybucja
posiłków do pacjenta ?
Zgodnie z Modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie czy wymóg podania przez Wykonawcę nazwy firm podwykonawców jest
wymagany na etapie składania ofert? Z treści art. 36 ba p.z.p. regulującego wprowadzanie nowych
podwykonawców oraz treści formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wynika
, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na
etapie składania oferty. W szczególności będą to podwykonawcy, którzy udostępniają swoje
zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskie ceny.
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 podwykonawcy.
Tak.
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