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Puszczykowo, dnia 2 listopada 2017 r.  
Szp.12/31/1/17 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania na świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego 
wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Puszczykowie 

 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, udziela odpowiedzi na zapytanie 
dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne – zwanym dalej Ogłoszeniem, skierowane do Zamawiającego w 
dniu 26 października 2017 r. 
 
Pytanie 1 
Czy zamawiający dopuści do udziału w przetargu wykonawcę posiadającego następujące referencję i doświadczenie: 
1. Całodzienne wyżywienia dla Wojewódzkiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  w Poznaniu wraz z oddziałem 

w Ludwikowie – kontrakt od 01.10.2016 do 30.09.2019 – wartość do końca października  1 545 371 PLN, obejmujący 
śniadania, obiady i kolacje, diety specjalne / lekkostrawna, cukrzycowa, wysokobiałkowa, niskoenergetyczna/ wraz 
z drugim śniadaniem i podwieczorkiem. Średnia ilość  przygotowywanych posiłków to 10 250 w miesiącu. Usługa 
rozwożenia posiłków w szpitalu realizowana jest przez pracowników firmy. 

2. Całodzienne wyżywienia dla  Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ulicy Konarskiego i oddziału na ulicy Zamenhofa – 
kontrakt od 01.03.2017 do 30.11.2017 o wartości 607 347 PLN do końca października. Kontrakt obejmuje usługi typowe 
dla szpitala tzn.: śniadania, obiady i kolacje, diety specjalne / lekkostrawna, cukrzycowa, wysokobiałkowa, 
niskoenergetyczna. Drugie śniadanie i podwieczorek jest podawany do każdego posiłku. Średnia ilość  przygotowywanych 
posiłków to 5 250 w miesiącu. Posiłki podawane są stołówce przez pracowników firmy i częściowo rozwożone na oddziały 
w DPS. 

Wątpliwość wykonawcy wzbudziło sformułowanie „dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”  użyte w rozdz. VII pkt 
1 podpunkt 3, w  Ogłoszeniu o Zamówieniu. Nasze referencję obejmują DPS który formalnie nie jest zakładem leczniczym 
natomiast nasza usługa zawiera wszystkie elementy występujące w zakładach leczniczych. Pod względem formalnym 
i praktycznym spełnia przedstawione wymaganie z tego względu prosimy o uznanie referencji nr 2 jako spełniającą Państwa 
wymagania i dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza spełnienie warunku, określonego w rozdz. VII ust. 1 pkt 3 Ogłoszenia, w ten sposób, 
iż jedna z usług na potwierdzenie spełnienia warunku może być świadczona na rzecz domu pomocy społecznej, a druga usługa 
dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymogów określonych dla 
przedmiotowego warunku.   
Zamawiający wyjaśnia, iż przez podmioty wykonujące działalność leczniczą rozumie podmioty prowadzące stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne, czyli takie które wymagają, aby pacjent przebywał w miejscu terapii przez 24 godziny, 
które dzielą się na świadczenia: 

 szpitalne, 

 inne niż szpitalne, takie jak pielęgnacja i rehabilitacja pacjentów, którzy nie wymagają pobytu w szpitalu oraz opieka nad 
pacjentami w ostatnim okresie życia – udzielane w zakładach: opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym, 
rehabilitacji leczniczej oraz w hospicjum. 

 
 
 
 
 


