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Do Oferentów 
 
 
 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na świadczenie usług kompleksowego żywienia 
pacjentów wraz z najmem pomieszczeń kuchennych SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
Prosimy o podanie średniej liczby żywionych z podziałem na poszczególne diety za okres 
lipiec 2017 – czerwiec 2018. 
ODPOWIEDŹ  

• Lipiec 2017 – wątrobowa: 2, wysokobiałkowa: 1, cukrzycowa: 5, łatwostrawna: 12, 
wrzodowo-żołądkowa: 1 

• Sierpień 2017 - wątrobowa: 1, wysokobiałkowa: 2, cukrzycowa: 6, łatwostrawna: 12, 
kleikowa: 1 

• Wrzesień 2017 - wątrobowa: 2, wysokobiałkowa: 1, cukrzycowa: 5, łatwostrawna: 13, 
kleikowa: 1 

• Październik 2017 - wątrobowa: 1, wysokobiałkowa: 1, cukrzycowa: 7, łatwostrawna: 
12, wrzodowo-żołądkowa: 1  

• Listopad 2017 - wątrobowa: 2, wysokobiałkowa: 1, cukrzycowa: 5, łatwostrawna: 12, 
niskobiałkowa: 1 

• Grudzień 2017 - wątrobowa: 2, wysokobiałkowa: 1, cukrzycowa: 5, łatwostrawna: 12, 
herbata + suchary: 1  

• Styczeń 2018 - wątrobowa: 2, wysokobiałkowa: 1, cukrzycowa: 3, łatwostrawna: 14, 
kleikowa: 2 

• Luty 2018 - wątrobowa: 1, wysokobiałkowa: 3, cukrzycowa: 5, łatwostrawna: 14, 
wrzodowo-żołądkowa: 1 

• Marzec 2018 – wątrobowa: 1, wysokobiałkowa: 21, cukrzycowa: 5, łatwostrawna: 12, 
wrzodowo-żołądkowa: 1 

• Kwiecień 2018 - wątrobowa: 2, wysokobiałkowa: 1, cukrzycowa: 5, łatwostrawna: 12, 
wrzodowo-żołądkowa: 1 

• Maj 2018 – wątrobowa: 2, wysokobiałkowa: 1, cukrzycowa: 5, łatwostrawna: 12, 
wrzodowo-żołądkowa: 1 

• Czerwiec 2018 - wątrobowa: 2, wysokobiałkowa: 1, cukrzycowa: 6, łatwostrawna: 13, 
wrzodowo-żołądkowa: 1 
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PYTANIE NR 2 
Prosimy o informacje jaki był miesięczny koszt zużycia mediów (ciepłej wody, zimnej wody, 
ścieków, energii elektrycznej, ogrzewania, gazu, wywóz odpadów, telefony, inne) za okres 
lipiec 2017 – czerwiec 2018?  
ODPOWIEDŹ – Miesięczny koszt zużycia mediów wynosi średnio ok 2000,00 zł. Opłaty za 
telefon i Internet pozostają w zakresie Wykonawcy.  
 
PYTANIE NR 3 
Prosimy o informacje czy Wykonawca musi zamontować wodomierze ciepłej i zimnej wody, 
lub liczniki energii elektrycznej, inne? Jeżeli tak to prosimy o podanie ich ilości? 
ODPOWIEDŹ – Zainstalowane są liczniki wody, energii elektrycznej oraz gazu.  
 
PYTANIE NR 4  
Prosimy o podanie w jakich godzinach i w jakich dniach Zamawiający wymaga prowadzenia 
bufetu, jeśli Wykonawca się do tego zobowiąże składając ofertę? 
ODPOWIEDŹ – 9:00 – 16:00. 
 
PYTANIE NR 5  
Prosimy o podanie średniej ilości dziennie sprzedawanych posiłków w ramach prowadzonego 
obecnie bufetu. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie posiada informacji. 
 
PYTANIE NR 6 
Prosimy o wyjaśnienie czy obecne wyposażenie kuchni i bufetu należy w całości do obecnego 
Wykonawcy, czy są elementy, które są własnością szpitala (m.in. zlewy, okapy, itp.). 
ODPOWIEDŹ – Tak, obecne wyposażenie jest w całości własnością Wykonawcy. 
 

PYTANIE NR 7 
Prosimy o podanie aktualnie obowiązującej stawki jaką płaci obecnie szpital za osobodzień z 
podziałem na koszt poszczególnych posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek 
kolacja).  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie posiada informacji o stawce z podziałem na posiłki. 
 
PYTANIE NR 8 
Prosimy o informacje czy ilość sztućców i zastawa stołowa jest własnością szpitala czy 
obecnego wykonawcy. Jeśli Szpitala, prosimy o informację czy jest wystarczająca do 
zapewnienia podawania posiłków pacjentom czy też wymagane są uzupełnienia? Jeżeli tak 
prosimy o podanie ilości w raz z rozbiciem na poszczególne elementy wyposażenia.  
ODPOWIEDŹ – Obecnie sztućce oraz zastawa stołowa używane dla pacjentów są własnością 
Zamawiającego. Sztućce i zastawa używane w bufecie są własnością obecnego Wykonawcy. 
 
PYTANIE NR 9 
Prosimy o podanie, czy po stronie Wykonawcy ma leżeć zakup wózków do transportu 
posiłków dla pacjentów?  
ODPOWIEDŹ – Nie, wózki są własnością Zamawiającego. 
 
PYTANIE NR 10 
Prosimy o wskazanie terminu rozpoczęcia realizacji umowy.   
ODPOWIEDŹ – wrzesień 2018 r. 
 
PYTANIE NR 11 
Prosimy o wskazanie terminu, w którym wybrany w procedurze przetargowej Wykonawca 
będzie mógł rozpocząć prace mające na celu przygotowanie kuchni do prawidłowej 
realizacji umowy.  
ODPOWIEDŹ – wrzesień 2018 r. 
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PYTANIE NR 12 
Czy w stosunku do pomieszczeń kuchennych, które będą wydzierżawione Wykonawcy, 
zostały wydane decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID, PIP, 
UDT lub inne inspekcje zewnętrzne dotyczące stanu sanitarno – technicznego kuchni i jej 
pomieszczeń? Jeżeli są, to prosimy o podanie, jakie są to zalecenia oraz w jakich terminach 
należy je wykonać i po czyjej stronie leży koszt ich wykonania?  
ODPOWIEDŹ – Nie.  
 
PYTANIE NR 13 
Czy wszystkie pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy są w odpowiednim stanie 
technicznym, pozwalającym na produkcję i dystrybucję posiłków?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 14 
Ile osób aktualnie wykonuję usługę żywienia pacjentów szpitala?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie posiada informacji. 
 
PYTANIE NR 15 
Czy pomieszczenia, które będą wydzierżawione Wykonawcy w związku z realizacją 
przedmiotu zamówienia odpowiadają przepisom prawa, zasadom bezpieczeństwa i higieny 
pracy, p.poż., uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania 
pomieszczeń zgodnie z wymaganiami dostępności do nich? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 16 
Czy w kuchni jest drożna kanalizacja oraz sprawna wentylacja? 
ODPOWIEDŹ – Kanalizacja jest drożna. Wentylacji jest sprawna.  
 
PYTANIE NR 17 
Czy w pomieszczeniach do przejęcia znajdują się windy lub odstojnik tłuszczu. Jeżeli tak 
prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za ich serwis i konserwację i w jakiej są 
one wysokości? 
ODPOWIEDŹ – W pomieszczeniach brak jest wymienionych sprzętów.  
 
PYTANIE NR 18 
Czy i jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu? Kto będzie ponosił koszty 
dozoru i w jakiej są one wysokości? 
ODPOWIEDŹ – Brak urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu.  
 
PYTANIE NR 19 
Prosimy o informacje w jakiej wysokości należy zapłacić podatek od nieruchomości (w 
związku z dzierżawą pomieszczeń kuchni). 
ODPOWIEDŹ – Podatek jest wliczony w czynsz. 
 
 
 
 
 
 

Elżbieta Czeszewska 
…………………………………………. 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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