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„Świadczenie usług żywienia dla pacjentów Dziennego
Ogłoszenie nr 338905 - 2016 z dnia 2016-11-08

Domu

Opieki

Medycznej w Lublinie ”.

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi
przez Zamawiającego, które należy uwzględnić.
Pyt.1.
Zamawiający wymaga Pkt.6, ust.61 oraz Pkt. 7.5 b) SIWZ Decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prosimy o
potwierdzenie, że prawidłowo rozumiemy zapisy SIWZ i w/w decyzja powinna dotyczyć kuchni, w której będą
produkowane posiłki dla Zamawiającego i powinna zawierać jednoznaczny zapis zezwalający na produkcję
posiłków w systemie cateringowym, czyli wywozu posiłków dla odbiorców zewnętrznych.
Tak , Zamawiający potwierdza odpowiedź.
Pyt.2.
W OPZ, paragraf : Wymagania dotyczące wyżywienia / Drugie Śniadanie , Zamawiający definiuje godziny : „od
godz. 11;00 do ok. 10h30”
Czy chodzi o Zamawiającemu o : „10h00 do 10h30” ?
Tak. Zamawiający wymaga świadczenia usługi w godz:10:00-10:30 .
Pyt.3.
W OPZ, paragraf : Wymagania dotyczące wyżywienia / Obiad mowa jest o „stole szwedzkim”. Posiłek
konsumenci będą spożywać przy użyciu naczyń jednorazowych.
Prosimy o informację dodatkową : w jaki sposób i z jakich pojemników zbiorczych konsumenci będą sobie
nakładali posiłki ciepłe? np. kociołki na zupę, podgrzewane pojemniki, etc. ?
Kto dostarczy te naczynia? Kto będzie mył te naczynia.
Posiłki maja być dostarczane do Zamawiającego w naczyniach jednorazowych przez Wykonawcę, bez
podgrzewaczy czy kociołków.
Pyt.4.
We wzorze umowy, Par. 5, ust. 10 mowa jest o wykazie żywionych. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o wykaz
ilościowy, tzn. informację ilu żywionych było danego dnia.
Zamawiający potwierdza definicję.
Pyt.5.
We wzorze umowy, Par. 9, ust. 2, pkt. 1) i ust. 4 mowa jest mi.in o zmianie minimalnego wynagrodzenia. Prosimy
o aktualizację zapisów projektu umowy z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy praw zamówień publicznych
od 1 września 2016 r., art. 142 ust. 5 pkt 2 , tak by otrzymał on następujące brzmienie: „wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.
Zamawiający uwzględnia w Par. 9, ust. 2, pkt. 1) i ust. 4 umowy zmianę w brzmieniu; „wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.
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