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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w zakresie  
żywienia pacjentów (średnio 440 osób dziennie) na bazie przyjętych w dzierżawę pomieszczeń wraz z  

utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych oraz wywozu odpadów komunalnych”
(ZP 18/2009) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania:

1. Pytanie
W związku z koniecznością wyposażenia technicznego kuchni i dystrybucji oferent zadaje pytanie  
jaki jest aktualny wiek urządzeń i wyposażenie zainstalowanego w kuchni i czy instalowane przez  
oferenta urządzenia muszą być urządzeniami nowymi, czy też mogą odpowiadać wiekiem i stopniem  
amortyzacji urządzeniom obecnie wykorzystywanym do obsługi żywienia (produkcji i dystrybucji) u  
Zamawiającego (należącym do obecnego usługodawcy Catermed)?
Odpowiedź:
Wiek sprzętu będący własnością Zamawiającego - wg załącznika nr 9 do SIWZ:
poz. 8   -  mikser  MG63PB4 – sierpień 1987 r.
poz. 9   -  trzony kuchenne   -  grudzień 1998 r.
poz. 11 -  lampa bakteriobójcza – luty 1999 r.
poz. 12 -  lodówki – grudzień 1998 r. 
Pozostały sprzęt, o którym mowa w załączniku nr 9 do SIWZ sprzed 1988r. 
Sprzęt i urządzenia , które musi zapewnić Wykonawca celem realizacji niniejszej usługi musi być w 
pełni  sprawny  pozwalający  na  należytą  realizację  świadczenia  usług  żywienia  pacjentów wraz  z 
utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych oraz wywozu odpadów komunalnych na  bazie przyjętych w 
dzierżawę pomieszczeń. 

2. Pytanie
Czy posiłki  zamawiane dla dzieci  poniżej  1,5  roku życia – kuchnia mleczna rozliczane są jako 
osobodzień, czy ilością mieszanek w litrach ze zmienną ceną każdej mieszanki?
Odpowiedź:
Posiłki kuchni mlecznej rozliczane są jako osobodzień.
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Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają  
się wiążące.

Termin składania ofert  pozostaje bez zmian.
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