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W S Z Y S C Y 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o zmianę zapisów opisu przedmiotu zamówieniu punktu 10, tak aby dopuszczalna 
temperatura dostarczonych na oddziały posiłków wynosiła odpowiednio: 
- temperatura gorących napojów i zup –minimum  75OC  
- temperatura mięsa i ciepłych dodatków do II dań – minimum 63 OC 
- temperatura potraw wymagających schłodzenia - 4 OC. 
Wyżej wskazane temperatury są zalecane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, gdyż 
zapewniają odpowiednią jakość mikrobiologiczną i organoleptyczną posiłków. 
 Odp.: Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 2  
Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm., ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm. odpady muszą być odbierane w miejscu ich 
wytworzenia tj. miejscu, w którym posiłek został . Pragniemy również zaznaczyć, że zgodnie z 
art. 175 ustawy „Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, 
gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub 
wymaganego wpisu do rejestru podlega karze aresztu albo grzywny”. Odnosząc się do wyżej 
wymienionych ustaw to właściciel nieruchomości, na której powstają odpady, a nie 
zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi na 
terenie nieruchomości. W związku z tym firma cateringowa nie może ich odbierać od Państwa, 
gdyż nie jest wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
pokonsumpcyjnych. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami prawa Szpital nie może 
przenieść odpowiedzialności za gospodarowanie na firmę cateringową, gdyż odpad ten 
powstaje na terenie nieruchomości Szpitala, a podpisywanie pośredniczących umów 
dotyczących przekazania tych odpadów jest niezgodne z przepisami w tym zakresie. 
Zaznaczamy, również iż Szpital posiada umowy na odbiór odpadów z firmami odpowiednio 
uprawnionymi do tego, gdzie koszt odbioru dodatkowego odpadu będzie niższy niż w 
przypadku zawierania umowy o odbiór odpadów przez Wykonawcę. Obniży to koszt usługi 
żywienia. Prosimy o zmianę zapisów ogłoszenia, umowy oraz załączników na zgodnych z 
przepisami oraz ze względów ekonomiczno-gospodarczych.  
Odp.: Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Zgodnie z pkt. 25 SIWZ oraz § 4 
pkt.8 załącznika nr.8 do SIWZ (Projekt umowy) Wykonawca świadczący 
kompleksową usługę żywienia pacjentów zobowiązany jest zapewnić odbiór i 
zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie przygotowania, transportu i 
dystrybucji posiłków - w tym resztek pokonsumpcyjnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
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