
»OM POMOCY Sl'OUKC/NEJ
w SI

Skr/.vr.iio

N,p 83200-7^295. Regon 000308880

Skrzynno, dn. 07.12.201 Ir.

Wyjasnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym na swiadc/enie uslug prowadzenia kuchni
i dystrybucji posilkow w Domu Pomocy Spolecznej w Skrzynnie.

Dom Pomocy Spoleczncj w Skrzynnie,
Skrzynno 13,
98-311 Ostrowek,
vvoj. lodzkie
nrsprawy: DPS.ZP.272 1/4-7/20 I I
zdnia 08.1 1.2011 r.

Do ws/ystkich Wykonawcow nr post.: DPS.ZP.2721/4-7/2011

Dot.: postepowania o udzielenie zamowicnia publicznego nr DPS.ZP.2721/4-7/2011 w
trybie przetargu nieograniczonego na ,,Swiadczcnie uslug prowadzenia kuchni i
dystrybucji posilkow w Domu Pomocy Spolecznej w Skrzynnie"

Wyjasnienie tresci SIWZ

Zamawiajqcy informuje, iz w ww. postepowaniu wplynaj do Zamawiajqccgo wniosek o
wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zawieraj^cy nizej
wymienione pytania, na ktore Zamawiajqcy, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z pozn. zm.)
udzieltf odpowicdzi zgodnie z niniejszym pismem:

Pytania do pr/edmiotu zamowienia:

1. Prosimy o podanie wysokosci oplat netto za zimna^ wod^, ktorymi obcia^zany byl obecny
wykonawca uslugi zywienia za: wrzesien, pazd/iernik, listopad, grudzieri roku 2010 oraz
styczeh, luty, marzec, kwiecien, maj, czerwiec maj, czerwiec, lipiec, sierpien, wrzesien,
pazdziernik 2011 r.

Odp. Zamawiaja^cy informuje, ze fyczny koszt netto za zimna. wod?, ktorym obcia_zony by!
obecny Wykonawca w okresie od 01.09.2010 r. do 30.10.2011 r. wynosU 3.133,56 z\

Prosimy o podanie wysokosci oplat netto za odprowadzanie sciekow. ktorymi obcia,/any byt
obecny wykonawca uslugi zywienia za wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzieri roku 2010
oraz styczeri, luty, marzec, kwiecien, maj, czerwiec maj, czerwiec, lipiec, sierpien, wrzesien,
pazdziernik 201 1 r.

Odp. Zamawiajaey informuje, ze la^czny koszt netto za odprowadzanie sciekow, ktorym
obcia^zony byl obecny Wykonawca w okresie od 01.09.2010r. do 30.10.2011 r. wynosit
3, 133,56 zl.

3. Prosimy o podanie wysokosci oplat netto za ciephj wode uzytkowa., ktorymi obcia,zany by]
obecny wykonawca uslugi zywienia za wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien roku 2010



oraz styczen, luty, marzec, kwiecieri, maj, czerwiec maj, czerwiec, lipiec, sierpien, wrzesien,
pazdziernik 2011 r.

Odp. Zamawiaja.cy informuje, ze ta^czny koszt netto za ciepta. wod? uzytkowq, ktorym
obciazony by! obecny Wykonawca w okresie od 01.09.201 Or. do 30.10.2011 r . wynostt
14.759,51 zl.

4. Prosimy o podanie wysokosci oplat netto za cieplo do centralnego ogrzewania, ktorymi
obcia^zany byl obecny wykonawca uslugi zywienia za wrzesien, pazdziernik, listopad,
grudzien roku 2010 oraz styczen, luty, marzec, kwiccieii, maj, czerwiec maj, czerwiec,
lipiec, sierpien, wrzesien, pazdziernik 2011 r.

Odp. /amawiaja^cy informuje, iz oplata netto za cieplo do centralnego ogr/.ewania wcdtug
obowiq.zuja.cych zasad rozliczania, ktora. obcia,zany byl obecny Wykonawca w okresie od
wrzesnia 2010 r. do pazdziernika 2011 r., wynosita 3.144,06 zl. Nadmieniamy, iz kwota ta
nie moze bye odnoszona i porownywana do przyszlych oplat z uwagi na znacza.ce zmiany
cen oleju opalowego oraz zmiane zasad ustalania zuzycia ciepta, okreslonych w Umowie
stanowia.cej zafycznik nr 9 do SIWZ.

5. Prosimy o podanie wysokosci optet netto za encrgie elektryczna. ktorymi obci^zany byl
obecny wykonawca ustugi zywienia za wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien roku 2010
oraz styczen, luty, marzec, kwiecieri, maj, czerwiec maj, czerwiec, lipiec, sierpien, wrzesien,
pazdziernik 2011 r.

Odp. Zamawiaja.cy informuje, ze ia^czny koszt netto za cicpta. wode uzytkowa.. ktorym
obcia,zony byl obecny Wykonawca w okresie od 01.09.2010r. do 30.10.2011 r. wynosil
51.175,40 zt

6. Prosimy o podanie wysokosci oplat netto za gaz, ktorymi obcia.zany byl obecny wykonawca
uslugi zywienia za wrzesieri, pazdziernik, listopad, grudzien roku 2010 oraz styezeri, luty,
marzec, kwiecieri, maj, czerwiec maj, czerwiec, lipiec, sicrpieri, wrzesieri, pazdziernik
2011 r.

Odp. Zamawiaja.cy nie obciqza Wykonawcy za zuzycie gazu, albowiem Wykonawca
zapewnia sobie gaz we wlasnym zakresie.

7. Prosimy o podanie wysokosci oplat netto za pare technolo^iczna. ktorymi obciqzany byl
obecny wykonawca ustugi zywienia za wrzesieri, pazdziernik, listopad, grudzieri roku 2010
oraz styezeri, luty, marzec, kwiecieri, maj, czerwiec maj, czerwiec, lipiec, sierpien, wrzesieri,
pazdziernik 2011 r.

Odp. Zamawiaja.cy informuje, iz Wykonawca nie korzysta z pary technologicznej.

8. Czy zamawiaja,cy dopuszcza mozliwosc rozliczania mediow za pomoca^podlicznikow, ktore
zamontowalby na kuchni wykonawca?

Odp. Zamawiaja^cy dysponuje podlicznikami do rozliczania energii elektrycznej oraz cieptej
j zimnej wody.



9. Prosimy o podanie liczby osobodni wg. ponizszcgo wzoru:

Miesi^c
Rok
Paz-2010
List -2010
Gru-2010
Sty -201 1
Lut-2011
Mar -2011
Kwi-2011
Maj-2011
Czer-2011
Lip -2011
Sie-2011
Wrz-2011
Wrz-2011

1 - ic/ha osobodni

Odp. Zamawiaj^cy wyjasnia, iz tresc pkt 111. 2. Uwaga brzmi: ,,W 2010 r. sredni
miesi^czny stan mieszkaricow spozywajqcych posifki wynosii 165 osob".
Liczba osobodni w poszczegolnych miesiqcach pr/edstawiata sit; nastepuja^co:

Miesia.c - Rok
Paz-2010
List -2010
Gru-2010
Sty -2011
Lut-2011
Mar -2011
Kwi-2011
Maj-2011
Czer-2011
Lip -2011
Sie-2011
Wrz-2011
Wrz-2011

Liczba osobodni
164
162
164
166
168
163
164
165
167
166
163
164
165

Natomiast sredniomiesieczna liczba zywionych w okresie od 1.09.2010 do 30.10.2011
wynosila 164.

10. Za pomocajakich sprzetow transportowane sa, posilki z kuchni na oddzialy?

Odp. Zamawiaj^cy inlbrmuje, iz transport posilkow / kuchni do jadalni odbywa si$ za
pomoca^ wozkow do przewozenia potraw. Wozki te wymienione zostaly w wykazie sprz^tu i
urzadzeii b^dqcych na wyposazeniu kuchni w zafyczniku nr 9 do SIWZ.

11. Czy istniej^ bariery architektoniczne utrudniaja.ce przewoz posilkow z miejsca produkcji
positkow do oddzialow.

Odp. Zamawiaja^cy informuje, iz nie wystt^pujq. bariery architektoniczne utrudniajace
przewoz posilkow z kuchni na jadalnie.



12. Czy Zamawiaj^cy bedzie w jakikolwiek sposob uczestniczyl przy ,,podaniu" talerza
pensjonariuszowi?

Odp. W SIWZ w pkt I I I . 8. 9) uregulowano udziaf Zamawiaja_cego przy podawaniu
posilkow mieszkancom Domu, tj.: ,,Dla mieszkaricow spozywaj^cych posilki w pokojach,
przygotowane przez Wykonawc? porcje pokarmowe, beda^ odbierane z kuchni i dostarczane
na poszczegolne pietra przez personcl opiekuriczy Zamawiaj^cego. Zwrot brudnych naczyri
nalezy do wyzej wymienionego personelu. Informacj? na temat mieszkancow
spozywaj^cych posilki w pokojach mieszkalnych przekazywac bedzie upowazniony
pracownik Zamawiajq.cego".

13. Czy wyposazenie kuchni wymienione w SIWZ do dzierzawy, stanowi kompletne
wyposazenie kuchni?

Odp. Zal^cznik nr B do umowy najmu, stanowi^cej Za^cznik nr 9 do SIWZ, zawiera
kompletne wyposazenie kuchni.

14. Do wyposazenia wjakie sprzety zobowi^zany jest wykonawca?

Odp. Wyposazenie kuchni jest kompletne. Zamawiajqcy nie zobowia^zuje Wykonawcy do
wyposazenia kuchni poza wyjaj;kami okreslonymi w § 3 ust. 8 oraz ust. 18 umowy najmu
(Zala_cznik nr 9 do SIWZ), o nast^puj^cym brzmieniu: ,,8. Najemce^ obcia^ajq wszelkie
naklady na przedmiot najmu w celu zachowania jego przydatnosci do uzytku. Jezeli w
wyniku eksploatacii sprzet. bedacy przedmiotem najmu, stanic sie nicprzydatny do dals/cgo
uzytku (zupeme zuzycie sprz^tu, awaria, ktorej koszty naprawy przekraczaja, wartosc
sprz^tu, etc.), Najemca na wtasny koszt zapcwni sobie sprzet zastepczv do dalszego
swiadczenia uslug gastronomicznych na rzecz Wynajmuja.cego oraz poinformuje o tym
Wynajmuja^cego i przekaze mu zuzyty sprzet w drodze pisemnego protokolu."
,,18. Najemca zapewnia we wtasnym zakresie pozostale, oprocz wynajmowanych,
urzajdzenia i naczynia niezb^dne do wykonania ustugi."

15. Czy sprz<£ty przeznaczone do dzierzawy sâ  sprawne i czy b^d^ sprawne w przypadku
przej^cia kuchni wraz sprzetem w dniu rozpocz^cia realizacji umowy dzierzawy i zywienia?

Odp. Zamawiajajcy informuje, iz wyposazenie kuchni jest sprawne.

16. Czy ZamawiaJ£\cy odpowiada za zastawe stolowz^ i sztucce?

Odp. Zamawiajajcy informuje, iz po przekazaniu na podstawie protokolu zdawczo-
odbiorczego za zastawe^ stolowa^ i sztucce odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

17. Prosimy o doprecyzowanie zapisu ,,Wykonawca zostanie obcia^zany cz^sciowymi kosztami
centralnego ogrzewania do dnia 15.12.2012" O jakich konkretnie kosztach mowi
Zamawiajacy, prosimy o podanie kwoty netto.

Odp. Naliczenie kosztow centralnego ogrzewania dokonywane bedzie wedlug wzoru,
okreslonego w Umowie stanowiqcej zalacznik nr 9 do SIWZ, w tym w oparciu o ilosc
zuzytego oleju opalowego oraz jego ceny. Kwota netto z gory nie moze wi?c bye podana.



Wzor nie /awiera kosztow eksploatacji systemu grzewczego i energii elektrycznej
niezbexinej do rozprowadzenia ciepla.

18. Czy obecny wykonawca wykonuje posilki na zewnqtrz, catering?

Odp. Zamawiaja^cy informuje, iz obecny Wykonawca nie wykonuje ustug cateringowych na
bazie przekazanego sprzetu i pomieszczeri.

19. Czy Zamawiaja^cy dopuszcza mozliwosc swiadczenia usiug zywieniowych dla osob
trzecich, na zewna^trz DPS-u?

Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, iz tresc pkt III . 9. SIWZ reguluje produkcj? posilkow na
rzecz osob trzecich w nast?puj^cy sposob: ,,Wykonawca udoste_pni platne posilki
pracownikom Domu Pomocy Spotecznej, ktorzy si? o to zwroca. i chetnym osobom w
ramach tzw. ustug srodowiskowych".
Wobec powyzszego Zamawiajqcy nie wyraza zgody na produkcje i wywoz posilkow na
zewna_trz na rzecz osob trzecich.

20. Prosimy o doktadny wykaz sprzetow przcznaczonych do dzierzawy wraz z datami ich
produkcji.

Odp. Zamawiaja,cy przedstawia ponizej wykaz sprzetu przeznaczonego do dzierzawy wraz z
datami ich produkcji

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
K
9
10
11
12
13
14
15
16
17
I S
19
20
21
22
23

Nazwa i opis pr/cdmiotu
Ubijaki
Mus/.ynka do mielenia mi^sa
Pojemnik metalowy na odpady z pokrywkq
Slot odbiorczy metalowy
Stol odkladczy lewy
Stol z otworem
Stol do pracy
Pomocnik (polka na kolkach)
Podest drewniany 120x 60 cm
Regal metalowy
Kloc masarski
Okap przyscienny
Regal - suszarka do naczyh
Waga elektryczna - mala
Szafki pod zlewozmywak 2 drzwiowa
Dywaniki elektroizolacyjne
Mlynek elektryczny
Termos DELUXE GN 1/1 200
Pojemnik z uchwytami GN 2/3 200
Pokrywa z uszczelkq. do GN 2/3 200
Pojemnik z uchwytami GN 1/3 200
Pokrywa z uszczelka^do GN 1/3 200
Porcjoner model C 1/12

j.m.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
s/l.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Ilosc
4
1
2
1
1
1
1
1
4
5
1
1
1
1
3
12
1
4
4
4
4
4
5

Uwagi
2000 r.
1998r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1989r.
2007 r.
2007 r.
2007 r.
2007 r.
2007 r.
2007 r.



24
25
26
27

28
29
M)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

(A

Maszyna do zagniatania ciasta
Maszyna kuter
Stol z 2 zbiornikami
Maszyna wieloczynnosciowa
z przystawkami
Obicraczka do ziemniakow
Krajalnica do warzyw
Krajalnica do pieczywa
Kuchnia gazowa
Patelnia przechylna
Kuchnia elektryczna
Kociol warzelny
Naped maszyn kuchennych
Kociol warzelny elektryczny
Zmywarka do naczyn ZK-05
Zmywarka kapturowa MS - 1200
Okap przyscienny
Okap centralny
Stol do pracy
Stol do rozmrazania
Stol ze zlewem
Szafka na butl? gazowa.- niklowana
Slot podawczy
Robot kuchenny - wieloczynnosciowy
Kuchnia gazowa BEKO
Taboret do oczkowania
Naswietlacz do jaj
Basen do zmywania naczyn
Wozek do przewozenia potraw
Chlodziarko zamrazarka CSA- 34002 BECO
Lodowka mala
Szafka chtodnicza HJK - 41 0 - AP-1
Zamrazarka AFG -6262
Krajalnica do wedlin i sera
Suszarka do warzyw RO YEN SON SD-3T
Kuchnia mikrofalowa CONCEPT MTG 5825
Szafa chlodnicza ,,Bochnia"
Zamrazarka ,,Bochnia"
Zamrazarka Helios
Zamrazarka AFG - 6321
Waga elektryczna

Zamrazarka AFG - 6402B

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
s/1.
szt.
szt.
s/.t.
szt.
szt.
s/t.
s/T.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
s/.t.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
s/t.

szt.

1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
8
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1990r.
1991 r.
1992r.
1991 r.

1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
2003 r.
2003 r.
2006 r.
1997r.
1 997 r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1997r.
1998r.
2008 r.
1997r.
1997r., 1993r.
1997r.
2000 r., 2007 r.
2008 r.
1997r.
1997r.
2007 r.
2008 r.
2008 r.
2008 r.
1997r.
1997r.
1994r.
2005 r.
1997r.

2009 r.

21. Czy i jakie urzadzenia podlegaja. Dozorowi Techniczncmu? Jakie sa, koszty netto dozoru
technicznego w skali roku?

Odp. Zamawiajacy nie dysponuje na kuchni urza,dzeniami podlegaja^cymi Dozorowi
Technicznemu.



22. Czy i w jakim zakresie Wykonawca odpowiada za teren zewn^trzny kuchni?

Odp. Zasady odpowiedzialnosci za przekazane pomicszczcnia i ich wyposazenie oraz
otoczenie budynku okresla /ah|c/nik nr 9 do SIWZ - umowa najmu.

23. Prosimy o informacj? jak beda^ rozliczane mieszanki mleczne zamowione przez szpital?

Odp. Pytanie nie dotyczy Zamawiaja^cego.

24. Prosimy o informacje, kto ponosi koszt podatku od nieruchomosci oraz jaka to jest wartosc
netto?

Odp. Na podstawie uchwaty nr XLVIII/288/10 Rady Gminy Ostrowek z dnia 3 listopada
201 Or. w sprawie podatku od nieruchomosci, Dom Pomocy Spolecznej w Skrzynnie
korzysta ze zwolnienia od uiszczania podatku od nieruchomosci, co nie oznacza, ze
zwolnienie przenosi si$ na przedsi^biorc? dzierzawiqeego pomieszczenia od DPS w
Skr/ynnie.
Zgodnie z wyzej wymieniona^ uchwala^ roczna stawka podatku od nieruchomosci od
budynkow mieszkalnych lub ich cz^sci zajejych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
od 1m powierzchni uzytkowej - wynosi 12,57 zl.

25. Czy Wadium w postaci ubezpieczeniowej gwarancji zaplaty wadium nalezy dola,czyc do
oferty w postaci oryginalu?

Odp. Zamawiaja^cy informuje, ze wadium w postaci ubezpieczeniowej gwarancji zaplaty
wadium nalezy dota^czyc do oferty w postaci oryginalu. Wymagania dotycza^ce wadium
wnoszonego w formie niepieni^znej okresla pkt VIII. 4. SIWZ.

26. Gdzie w chwili odbywa sie mycie i wyparzanie naczyn kuchennych?

Odp. Mycie i wyparzanie naczyn kuchennych odbywa si$ w zmywalni.
Wykaz pomieszczen be^cych przedmiotem najmu Zamawiaj^cy przedstawil w Zalq.czniku
nr 9 do SIWZ.

27. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iz sprz^ty zakupione w celu doposazenia kuchni po
zakonczeniu ustugi pozostana^jego wlasnoscia.'?

Odp. Zamawiaj^cy informuje, iz sprz^ty zakupione w celu doposazenia kuchni przez
Wykonawc^ po zakonczeniu umowy pozostanajego wlasnoscia..

28. Czy istnieje koniecznosc transportu positkow po terenie zewn^trznym'?

Odp. Dystrybucja posilkow z kuchni do jadalni odbywa si$ wewnattz budynku.

29. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostejne do informacji publicznej z 6-09-2001 r. (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198) prosimy o udostejmienie informacji na temat stanu zobowiqzari
wymagalnych Zamawiajq.cego.

Odp. Zamawiajacy nie posiada wymagalnych zobowiazan.



30. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dost?pie do informacji publicznej z 6-09-2001 r. (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198) prosimy o udostepnienie informacji na temat aktualnego kosztu netto za
d/icnna s tuukc z \ \ v i c n i o \ \  dla 1 pac jenUi .

Odp. Stawka netto za zywienie jednego mieszkarica Domu Pomocy Spolec/.nej w Skrzynnie
(osobodzicn) wynosi 13,20zl

31. Prosimy o opublikowanie jadlospisu dekadowego wedhig ktorego sq_ obecnie zywieni
pensjonariusze Zamawiaja^cego.

Odp. Zamawiaja^cy przedstawia w zala^czniku jadlospis dekadowy, wedlug ktorego sa.
obecnie zywieni mieszkahcy Domu Pomocy Spolecznej w Skrzynnie. (zalajcznik)

32. Czy w trakcie trwania kontraktu na zywienie Zamawiaja^cy przewiduje prowadzenie
remontow na oddzialach, ktore moga^ skutkowac ich czasowym wyla^czeniem i
jednoczesnym zmniejszcniem liczby zywionych pacjentow?

Odp. Zamawiaja.cy w okresie trwania umowy nie przewiduje prowadzcnia remontow.
Ponadto Zamawiaja^cy w SIWZ pkt III.2 Uwaga, zawaH przypadki zmiany liczby zywionych
osob.

33. Czy w trakcie trwania na zywienie Zamawiaja^cy przewiduje zwiejcszenie ilosci tozek?

Odp. Statutowa maksymalna liczba mieszkancow wynosi 175 osob. Zamawiaja^cy nie
przewiduje zwi^kszcnia ww. liczby. Powyzsza liczba mieszkancow moze ulec jedynie
pomnicjszcniu.

34. Czy jezeli zajdzie potrzeba zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc podzlecenia cz^sci
przedmiotu zamowienia podwykonawcom. Przy zalozeniu, ze wykonawca ponosi petna
odpowied/ialnosc odszkodowawcza^ za d/ialanie podwykonawcy w stosunku do
zamawiaja^cego i osob trzecich?

Odp. Zamawiaja.cy dopuszcza w pkt III. 18. mozliwosc zatrudnienia podwykonawcow.

35. Czy wentylacja w wymaganych pomieszczcniach kuchennych jest sprawna?

Odp. Zamawiaj^cy informuje, iz w pomieszczeniach kuchni jest sprawna wentylacja.

36. Czy w kuchni jest drozna kanalizacja?

Odp. Zamawiajqcy informuje, iz w pomieszczeniach kuchni jest drozna kanalizacja.
Ponadto Zamawiaja.cy przyzwolil potencjalnym wykonawcom na dokonanic wizji lokalnej
pomieszczeri i wyposazenia kuchni oraz zaplccza przed zlozeniem oferty - SIWZ pkt III. 13.

37. Czy sprze_ty znajduja^ce si(^ na wyposazeniu kuchni sâ  sprawne?

Odp. Zamawiaj^cy informuje, iz sprzety b?dqce na wyposazeniu kuchni sa, sprawne.

38. Czy zamawiaja^cy potwierdza, iz sprz^ty podlegaja.ce dzierzawie, ktore sâ  niespraw^ne bqdz
uszkodzone doprowadzi do stanu poprzedniego obecny wykonawca uslugi?



Odp. Zamawiaja^cy informuje, iz sprzqty podlegajace dzierzawie, ktore sâ  niesprawne bajjz
uszkodzone doprowadzi do stanu poprzedniego obecny Wykonawca uslugi.

39. Prosimy o opublikowanie na stronie internetowej Zamawiajqcego ostatniego protokohi z
kontroli Sanepidu dotycza^cego pomicszczen bloku zywienia.

Odp. Zamawiajacy informuje, iz protokoly z kontroli Sanepidu nie sa. przekazywane do
wiadomosci Domu Pomocy Spotecznej w Skrzynnie. Posiadaczem protokolu jest aktualny
Wykonawca.

40. Czy wsrod sprzetu wyszczegolnionego w SIWZ sa_ rzeczy niesprawne albo wymagajace
gruntownego remontu?

Odp. Zamawiaja^cy informuje, iz sprzet wyszczegolniony w SIWZ jest sprawny i nie
wymaga gruntownego remontu.

41. Czy pomieszczenia beda^ce przedmiotem najmu sâ  przystosowane dla potrzeb osob
niepclnosprawnych?

Odp. Zamawiaj^cy informuje, iz w pomieszczenia bcda.cych przedmiotem najmu nie
wystcpujq bariery architektoniczne.

42. Czy na kuchni jest osobne pomieszczenie zmywalni?

Odp. Wykaz pomieszczeh b^d^cych przedmiotem najmu Zamawiajqcy przedstawil w
Zala,czniku nr 9 do SIWZ.

43. Czy Wykonawca dobrze rozumie, ze b^dzie ponosil wylqcznie koszty, o ktorych mowa w
SIWZ?

Odp. Wykonawca b^dzie ponosil na rzecz Zamawiaiacego wyla^cznie koszty, o ktorych
mowa w SIWZ.

44. Jesli zdaniem Zamawiajqcego pomieszczenia bloku zywienia wymagaja^ remontow bajdz
modernizacji, prosimy o podanie zakresu wykonania niezb^dnych czynnosci.

Odp. Zamawiaja^cy informuje, i/ w chwili obecncj pomieszczenia kuchni nie wymagajq
remontow bqdz modernizacji.

45. Czy Zamawiaja^cy ubezpiecza pomieszczenia i mienic bloku zywienia?

Odp. Zamawiaja^cy ubezpiecza pomieszczenia i mienie kuchni.

46. Czy na kuchni jest opracowany system HACCP?

Odp. Zamawiaja^cy informuj?, ze na kuchni jest opracowany system HACCP.

47. Czy w przypadku wygrania przetargu przez nowego wykonawc? Zamawiaj^cy udostejmi
opracowany ksi^g^ HACCP, w celu plynnego przejecia uslugi?



Odp. Zamawiajacy informuje, iz posiada opracowana>sieg? HACCP do momentu przeje_cia
kuchni przez obecnego wykonawc?. Obecny wykonawca dysponuje wlasna. ksiega. HACCP.

48. Czy stotowki sq. wyposazone w stoliki i krzesJa?

Odp. Zamawiajacy informuje, iz stotowki 53 wyposazone w stoliki i krzesfa.

49. Czy na dzieri dzisiejszy pensjonariusze maja posilki do wyboru czy tez korzystaj^ z opcji
posifku ,,dodatkowego"?

Odp. Zamawiajacy przedstawit w odpowiedzi na pytanie nr 31 jadtospis dekadowy, wedmg
ktorego s^ obecnie zywieni mieszkaricy Domu Pomocy Spotecznej w Skrzynnie.

50. Ilu pracownikow korzysta z pJatnych posiikow srednio na dzieri?

Odp. Zamawiaja^cy nie posiada takiej wiedzy.

Pytania do umowv:

51. He osob wykonuje aktualnie przedmiot niniejszego zamowienia? Na jakiej podstawie?
Prosimy o podanic rodzaju umow oraz na jaki okres zostafy one zawarte, np. umowa o
prac? na czas okreslony, umowa o prac? na czas nieokreslony, umowa zlecenia, umowa o
dzieto itp.

Odp. Zamawiajacy informuje, iz SIWZ nie zawiera warunku przejecia przez Wykonawc^
pracownikow aktualnego Wykonawcy.
Aktualny Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia przy pomocy 10 osob.
Osoby, ktore obecnie wykonuj^ przedmiotowe zadanie nie 53 pracownikami
Zamawiaja^cego, sta^d Zamawiajacy nie posiada wiedzy na temat charakteru i podslawy
zatrudnienia oraz swiadczeri pracowniczych.

52. Czy pracownikow wykonujacych przedmiot niniejszego zamowienia badz wykonujacych
uslugi
w dzierzawionych pomieszczeniach obowiqzuje Uklad /biorowy Pracy?

Odp. Zamawiajacy nie posiada wiedzy na temal.

53. Czy umowy zawarte z osobami wykonuja^cymi przedmiot niniejszego zamowienia
rozwiazuj^ si? w ostatnim dniu wykonywania zamowienia przez dotychczasowego
Wykonawc^?

Odp. Zamawiajacy nie posiada wiedzy na temat.

54. Czy pracownicy wykonuja^cy przedmiot niniejszego zamowienia sa. lub beda^ w okresie
wykonywania zamowienia objeci ochrona. w rozumieniu art. 39 Kodcksu pracy (ochrona
pracownikow w wieku przedemerytalnym)?

Odp. Zamawiajacy nie posiada wiedzy na temat.

Zalac/nik nr 8 do SIVVZ - wzor umowv na swiadczenie usiug prowad/.enia kuchni i
dystrybucji posilkow



55. W § 11 prosimy o zapisanie, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszego zamowienia publicznego jedynie, gdy
niewykonanie luh nienalezyte wykonanie usfugi wynika z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiaja^cy nie wyraza zgody na powyzszy zapis.

56. W § 14 wnosimy o wykreslenie ust. 8.
Odp. Zamawiajajcy nie wyraza zgody na skreslenie ust. 8 w § 14.

57. W § 18 proponujemy dodac zapisy:
,,Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia reklamacji dotyczacej wykonania uslugi w cia.gu 30
minut od chwili wykonania kwestionowane] uslugi. Jezeli Zamawiaj^cy nie zglosi
reklamacji w tym terminie, nie b?da^ przyslugiwaly mu zadne roszczenia zwia,zane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ustugi. Kazdorazowe stwterdzenie
niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi przez Wykonawce wymaga
udokumentowania w protokole podpisanym przez obustronnq Komisje, z wyznaczeniem
terminu do dokonania poprawek. Usluge uwaza siej za wykonana_ prawidlowo,
gdy Wykonawca usunie uchybienia w wyznaczonym terminie."
W przypadku bezskutecznego uplywu terminu na usuniecie uchybien, ZamawiaJ4cy moze
naliczyc Wykonawcy kar? umownq w wysokosci 50,00 zl (slownie: pi^cdziesiaj zJotych)
za uchybienie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia uchybienia i nie usuni^cia
uchybienia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie"
Odp. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na powyzszy zapis.

58. W § 21 ust. 1. slowa: ,,...za powiadomieniem..." proponujemy zastqpic slowami: ,,...za
dwutygodniowym okresem wypowiedzenia...'1.

Odp. Zamawiaja^cy nie wyraza zgody na zastajiienie w § 21 ust. 1 wyrazenia ,,za
powiadomieniem".

W zwia/ku z najmcm pomieszczen nrosimv o odpcmiedz na n/w pytania:

59. Czy pomieszczenia, ktore b?da. wynajete Wykonawcy w zwiqzku z realizacja. przedmiotu
zamowienia odpowiadajq przepisom prawa a w szczegolnosci HACCP (prosimy wskazac
odchylenia od systemu HACCP), zasadom bezpieczeristwa i higicny pracy, ppoz?

Odp. Zamawiajqcy informuje, iz w chwili obecnej pomieszczenia kuchni oraz zaplecza
magazynowego spelniaja, wymagania systemu HACCP oraz odpowiadaja, zasadu
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przepisom ppoz.

60. Czy pomieszczenia te wymagaj^ przeprowadzenia remontu? Czy w stosunku do tych
pomieszczeri Zamawiajqcy posiada decyzje nakazuja^ce przeprowadzenia prac, a wydane
przez inspckcje zewn^trzne wedlug wtasciwosci miejscowej Zamawiajqccgo.
np. SANEPID, PIP, UDT itp.? Jezeli sa,, to prosimy o podanie, jakie sa, to zalecenia oraz w
jakich terminach nalezy je wykonac i po czyjej stronic lezy koszt ich wykonania?

Odp. Zamawiajajcy informuje, iz w chwili obecnej pomieszczenia kuchni nie wymagajq
remontow. Ponadlo Zamawiaja,cy informuje, iz protokoly z kontroli Sanepidu nie sa,
przekazywane do wiadomosci Domu Pomocy Spolecznej w Skrzynnie.

61. Czy i jakie urzadzenia podlegaj^ Dozorowi Technicznemu? Kto b^dzie ponosit koszty
dozoru i w jakiej sq one wysokosci?

Odp. Zamawiajajcy nie dysponuje na kuchni urz^dzeniami podlegaja,cymi Dozorowi
Technicznemu.



62. Czy na wszystkie media 33 zalozone podliczniki? Prosimy o podanie ccn za poszczegolnc
media oraz srcdniomiesi^cznych kosztow zwia/anych •/.. pr/edmiotem najmu
z uwzgl^dnieniem podziam na poszczcgolne media oraz miesia,ce rozliczeniowe.
Wnioskujemy aby dane obejmowaly co najmniej ostatnie 3 miesiqce.

Odp. Zamawiaja^cy dysponuje podlicznikami do rozliczania encrgii elektrycznej oraz ciepJej
i zimnej wody. Koszty za poszczegolne media zostaly juz wskazane w odpowiedziach
(pytania od 1 do 7, oraz pytanie 24).

63. Czy Zamawiaja^cy zwroci Wykonawcy poniesione naklady i wydatki w zwitjzku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci na prace zwia/.ane z
dostosowaniem pomieszczen do syslemu HACCP i in. w przypadku wczesniejszego
rozwiazania niniejszej umowy, odstapienia od umowy lub innego sposobu wygasnie^cia
stosunku zobowia^zaniowego wynikaja^cego z niniejszej umowy bez wzgledu na przyczyn^
jej rozwiqzania?
Odp. Zamawiaja^cy nie zwroci Wykonawcy kosztow za poniesione naklady i wydatki
w zwiqz;ku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci na prace
zwia^zane z dostosowaniem pomieszczen do systemu HACCP i in. w przypadku
wczesniejszego rozwiazania ninicjszej umowy, odstqpienia od umowy lub innego sposobu
wygasni^cia stosunku zobowia^zaniowego wynikajq.cego z niniejszej umowy bez wzgl^du
na przyczyn? jej rozwia/.ania.

64. Prosimy o odpowiedz w jakim stanie technicznym s^ urza^dzenia i sprzej, ktore
udostt^pnione Wykonawcy. Czy wymagaja. remontow? Jezeli tak to w jakich zakresie?

Odp. Zamawiaja^cy inlbrmuje, iz sprz^t wyszczcgolniony w SIWZ jest sprawny i nie
wymaga gruntownego remontu

\ proickcic uniouA na jmu - y.al. nr 9 do SIWZ

65. W § 3 wnosimy o wykrcslenie ust. 1 1 w zwiazku z tym, iz stan przedmiotu najmu zostanie
opisany w protokolc zdawczo - odbiorczym.

Odp. Zamawiaja^cy nie wyraza zgody na skreslenie w § 3 ust. 1 1.

66. W § 3 wnosimy o wykrcslenie ust. 12.
Odp. Zamawiaja^cy nie wyraza zgody na skreslenie w § 3 ust. 12.

67. W § 9 ust. 6 wnosimy o dodanie zapisu, iz w przypadku wzrostu kosztow najmu strony
przystapia, do negocjacji celem podwyzszenia ceny za posilki oferowanc przez
Wykonawc?.

Odp. Zamawiaja^cy nie wyraza zgody na dodanie powyzszego /apisu, gdyz w trakcic
trwania umowy za wynajem pomieszczen Wykonawca b^dzie placii czynsz najmu
miesi^cznie w wysokosci 2172,37 '/Aim2 na rzecz Zamawiajqcego.

68. W § 9 ust. 7 i 8 proponujemy zapisac, iz zaplata za czynsz i wszelkie inne optaty zwia.zane
z uzywaniem przedmiotu najmu b(?da, ptatne poprzez potracenie wzajemnych
wierzytelnosci wynikaja^cych z niniejszej umowy oraz umowy o swiadczenie uslug
prowadzenia kuchni i dystrybucji posilkow, w zwiazku z czym proponujemy
wprowadzanie tozsamego terminu zaptaty w w/w umowach.

Odp. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na dodanie wyzej wymienionej tresci.



69. W zakresie wynajetych pomieszczeri kuchni prosimy o dodanie zapisow:
,,Zamawiaja_cy zobowiqzuje sie^ wydac Wykonawcy przedmiot najmu w stanie

przydatnym do umowionego uzytku i utrzymywac go w takim stanie przez czas trwania
niniejszej umowy. Jesli w czasie trwania umowy prz.cdmiot udostejmienia wymagac
bedzie napraw, bez ktorych przedmiot udost^pnienia nie bedzie przydatny
do umowionego uzytku, Wykonawca wyznaczy Zamawiaja^cemu termin do wykonania
napraw. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Wykonawca dokona
koniecznych napraw na koszt Zamawiajqcego.

Odp. Zamawiaja^cy nie wyraza zgody na dodanie wyzej wymienionej tresci.

W przypadku rozwiazania niniejszej umowy, odstajMcnia od umowy lub inncgo sposobu
wygasniecia stosunku zobowiqzaniowego wynikaja.cego z niniejszej umowy bez wzgledu
na przyczyne^ Wynajmujqcy zwroci Najemcy, wg ksiegowej wartosci netto na dzieri
rozwiazania umowy, wszelkie naklady, poniesione przez niego na przedmiot najmu. a w
szczegolnosci zwiqzane z dostosowaniem kuchni wraz z zapleczem do wymogow
stawianych przez system HACCP i in."

Odp. Zamawiajajcy nie wyraza zgody na dodanie wyzej wymienionej tresci.

,,Zamawiaja^cy oswiadcza, ze media potrzebne do wykonania przedmiotu umowy bedzie
dostarczaf do udostcpnionych pomieszczen w sposob cia^gly. W przypadku nicmoznosci
uzywania udostcpnionych pomieszczen przez Wykonawc? z powodu braku dostaw
mediow, dost^pu do przedmiotu najmu, czynsz bedzie obnizony o 1/30 za kazdy dzieri"

Odp. Zamawiajajcy nie wyraza zgody na dodanie powyzszej tresci, § 4 ust. 3 umowy najmu
rcguluje wyzej wymienione przypadki.

p.O. DYREK10RA
Domu Pomocy/Spot)e9zr

w SkrzAinni

AlaKsanaer owczarek



21.11
Poniedzlatek

Kasza na mleku, twar6g z cebulka, dzem na zyczenie,
butka pszenna, pieczywo jasne f ciemne do wyboru,

' margaryna sniadaniowa, kakao

Dieta: j.w.
Us- dleta cukrzycowa; kteik ryzowy

Zupa fasolowa i zupa z fasolki szparagowej
do wyboru, prazuchy z maslankaj

Dieta: zupa z fasolki szparagowej Ij. w.

Poledwica miodowa, pasztetowa, pieczywo jasne 1
demne do wyboru, margaryna sniadaniowa, herbata

Dieta; pasztet drobfowy i j.w.
16.00 banan

22.11
Wtorek

Ptatki kukurydziane na mleku, zawijaniec, potedwica
sapiehy, ogorek zietony, bulka pszenna, pieczywo jasne i
demne do wyboru, margaryna sni. herbata
Dieta: j.w.
Us- dicta cukrzycowa: kisiet

Kapusniak z biatej kapusty i zupa
pieczarkowa z makaronem do wyboru,
dante chin"skie z ryzem, kompot.

Dieta: zupa pieczarkowa z makaronem ij. w.

Galaretka drobiowa, kietoasa mielonka, pieczywo
jasne i ciemne-do wyboru, margaryna Sniadaniowa,
herbata,

Dieta; J.w.
16:00 paluszki

23.11
Sroda

Ptatki owsiane na mleku, kidbasa zielonogorska, ser
zotty, butka pszenna, pieczywo jasne i ciemne do
wyboru, margaryna sniadaniowa, herbata.

Dieta; serek homogenizowany ij.w.
II s: diets cukrzycowa: owoc

Ryz na rosole i zupa solfarino do wyboru,
sznycel z mie,sa mielonego, ziemniakJ,
kapusta biata gotowana, kompot.

Dieta; zupa so/farino, ktops gotowany,
ziemniakif surowka warzywna, kompot

Pieczen rzymska, szynka kanadyjska, pieczywo jasne
i ciemne do wyboru, margaryna sniadaniowa,
herbata

Dieta: j.w.
16:00 kisiei

24.11
Czwartek

Ryi na mleku, serek topiony, pole^Jwica z warzywaml,
butka pszenna, pieaywo jasne i ciemne do wyboru,
margaryna sniadaniowa, kawa zbozowa z mleklem,

Dieta: j.w.
Hi: dleta cukrzycowa: jabfko gotowane

Barszcz ukrainski i barszcz czerwony z
ziemniakami do wyboru, kluski parowe z bita.
smietana, i owocami, kompot

Dieta; barszcz czerwony z ziemniakami,
kfuski parowe zjogurtem i owocami, kompot

Kietbasa parowkowa, kechup, dzem ! mlod na
zyczenie, pieczywo jasne i ciemne do wyboru,
margaryna sniadaniowa, herbata

Dieta: j.w.
16/00: jogurt

25.11
Piatek

lane kluski na mleku, jajecznica z kietbasa. na boaku,
nutella na zyczenie, butka pszenna, pieczywo jasne i
demne do wyboru, margaryna Sniadaniowa, herbata

Dieta; jajecznica na parze i j,w.
Hi dleta cukrzycowa: sucharki i herbatka m/etowa

Krupnik i zupa owocowa z makaronem do
wyboru, ryba po grecku, ziemniaki, kompot,

} zupa owocowa z makaronem i j. w.

Kietbasa podwawelska, salceson, pieczywo jasne i
ciemne, margaryna sniadaniowa, herbata,

Dieta; j.w.
16,00: cukierki czekoiadowe d;c; owoc



26.11
Sobota

Ptatki jqamienne na mleku, pasztet pieaony, pole/Jwica
Ani, buttca pszenna, pieczywo jasne i ciemne - do
wyboru, margaryna sniadaniowa, herbata,
Diets: pasztet drobiowy ij.w
JI& diets cukrzycowa- biszkopty z herbatka. owocowq

Zupa ogorkowa i zupa brokutowa do wyboru,
makaron z mî sem I kapusta^ kompot.

Dieter, zupa brokutowa i j.w.

2urek z biata kietoasa^ nutella na zyczenie, butka
pszenna, pieczywo jasne i ciemne- do wyboru,
margaryna sniadaniowa, herbata,

Dicta; j.w.
Us; diets cukrzycowa; • paiuszki

Zapiekanka ztemniaaana, dzem na zyczenie,
pieczywo jasne i ciemne do wyboru, margaryna sn,
herfaata

Diets; flakidrobiowe j.w.
16:00 arbuz

27,11
Niedziela

Zupa pomidorowa z makaronem i roso* z
makaronem do wyboru, udko duszone w
sosie, ziemniaki, marchewka gotowana z
groszkiem, kompot.

Diets; rosof z makaronem, udkogotowane
ij.w.

Satatka jarrynowa, ogonowka, pieczywo jasne i
ciemne- do wyboru, masto roslinne, herbata

Diets: j.w.

26:00 budyri

28,11
Ponledziatek

Zacierki na mleku, kletbasa szynk6wka, serek topiony,
bu*ka pszenna, pieczywo jasne i ciemne- do wyboru,
margaryna Sniadaniowa, herbata,

Diets, j.w.
i diets cuknycows - owoc

Zupa jarzynowa i zupa selerowa z
makaronem do wyboru, jajko w soste
musztardowym, ziemnlaki, dwikte, kompot

Diets: zupa seferowa z makaronem, Jajko w
sosie beszamelowym, ziemnidki, cwikta,
kompot

Bigos, dzem na zyczenie, pieczywo jasne i ciemne do
wyboru, margaryna sn, herbata

Diets;pardwka, kechup ipomidor j.w.

16:00 kasza manna z sokiem

29.11
Wtorek

Ptetki kukurydziane na mleku, kaszanka na goraco, dzem
i miod na zyczenie, pieczywo, margaryna sniadaniowa,
herbata

Diets: j.w.
Hi: diets cukzycows-tl9, uicia i.un*fi-vvT& jt^yvn

Ptetki owsiane na mleku, pasta selerowa, poî dwica
pieczarkami, pieczywo, margaryna sniadaniowa,
herbata.

Diets,1 J.w.
Hi: diets cukrzycows- krakersy

Zupa ziemniaczaia i zupa ogonowa do
wyboru, gulasz z kasza^ surowka z ktezonej
kapusty, kompot.

Diets: zupa ogonowa, potrawka drobiowa z
kaszq, surowka warzywna, kompot

Ser biafy, kiefbasa zielonog6rska, pieczywo jasne i
ciemne do wybonj, margaryna sn. herbata

Diets; j.w,
16:00jabtko

30.11
Sroda

Kwasek z makronem I krupnlk do wyboru,
kieJbasa zasmazana, ziemniaki, surowka z
kapusty peklnsklej, kompot.

Diets: krupnik, kotfetz mortadeii f j.w.

Ser zolty, wedlina drobiowa, pieczywo jasne i ctemne
do wyboru, margaryna sn. herbata

Diets; j.w.
16:00 jogurt


