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Kraków, 9 lutego 2015r. 

 

wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-1/15 

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi żywienia pacjentów" 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Powołując się na jawność finansów publicznych prosimy o podanie aktualnej stawki netto oraz brutto 

za osobodzień żywienia pacjenta jaką Zamawiający płaci obecnie za wykonanie przedmiotowej usługi. 

Odpowiedź: Cena osobodnia wynosi 12.21 zł netto, tj. 13.19 zł brutto.  

2. Proszę o podanie ilości posiłków w przedziale na oddziały, diety i poszczególne miesiące – najlepiej za 

ostatnie 12 miesięcy Informacja ta jest potrzebna do prawidłowego wyliczenia kosztów usługi. 

Odpowiedź: Ilość posiłków należy wyliczyć z ilości osobodni, która podana została w tabeli poniżej (tabela 

uwzględnia podział na poszczególne oddziały). Diety ustalane są indywidualnie dla pacjentów w danym dniu. 

Wykaz diet został podany w zał. nr 2 do SIWZ.  Z uwagi na brak obowiązku nie jest prowadzona statystyka 

dotycząca rodzaju diet z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy. 
3. Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany co do ilości oddziałów lub łóżek np. 

likwidacja bądź zwiększenie? Jeżeli tak proszę o podanie przewidywanego okresu zmiany oraz ilości łóżek. 

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Szpital nie przewiduje likwidacji oddziałów lub zmniejszenia liczby łózek w 

wyniku likwidacji oddziałów.  
4. Prosimy o podanie lokalizacji poszczególnych oddziałów wraz z informacją o windach i barierach 

architektoniczny w dostarczaniu posiłków, a także ilością pacjentów na poszczególnych oddziałach. 

Odpowiedź: Odziały zlokalizowane są w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2-2A. W budynku szpitalnym przy 

ul. Strzeleckiej 2 dostępne są 2 windy, w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych i pacjentów w 

wyjściem na zewnątrz budynku oraz jedna mniejsza zlokalizowana wewnątrz budynku (przystani jedynie od 

korytarzy wewnętrznych).  W budynku szpitalnym przy ul. Strzeleckiej 2A oddziały psychiatrii zlokalizowane 

są na parterze budynku.  

 

 

Ilość pacjentów na poszczególnych oddziałach - dane za rok 2014 

Oddział Liczba leczonych Liczba osobodni 

Odział Pediatryczny Dzieci Starszych 585 2211 

Odział Pediatryczny Dzieci Starszych z Pododdziałem Alergologii 223 403 

Odział Pediatryczny Dzieci Starszych z Pododdziałem 

Gastroenterologicznym 
436 963 

Oddział Dzieci Młodszych 763 3339 
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Oddział Dzieci Młodszych z Pododdziałem Patologii Noworodka i 

Neurologicznym 
739 3304 

Oddział Dzieci Starszych 1608 3949 

Oddział Pulmonologiczny 747 3341 

Oddział Dzieci Starszych z Pododdziałem Rehabilitacji 

Neurologicznej i Stacjonarnej 
140 2196 

Oddział Psychiatrii Dzieci 211 5373 

Ogółem 5452 25079 

  
  

Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu 97 4953 

 

5. Czy jest minimalna wymagalna ilość personelu potrzebnego do dystrybucji posiłków do łóżka 

pacjenta? 

Odpowiedź: Minimalna liczba personelu potrzebnego do dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta to 2, 3 osoby 

w zależności od przepływu pacjentów.  
6. W związku z dwojakim systemem dystrybucji, prosimy o informację na których oddziałach 

funkcjonuje poszczególny system rozdziału posiłków. 

Odpowiedź: System tacowy funkcjonuje na Oddziale Dzieci Młodych w przedziale 0-1 roku i na każdym 

innym oddziale gdzie występujący diety specjalistyczne. W pozostałych zakresie jest system bemarowy.  
7. Gdzie odbywa się mycie oraz  dezynfekcja naczyń stołowych wydawanych do pacjentów 

Odpowiedź: Mycie oraz  dezynfekcja naczyń stołowych wydawanych do pacjentów należy do obowiązków 

Wykonawcy i wykonywana jest poza siedzibą Zamawiającego.  

8. Czy wykonawca dobrze rozumie, że certyfikat ISO 22000 powinien być wystawiony na kuchnie z 

której będą dostarczane posiłki wraz z kuchnią mleczną? 

Odpowiedź: Tak.  
 

 

 

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca 

dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 
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