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Uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 26.06.18:
1. Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pyt nr 17. Czy Zamawiający rzeczywiście wymaga zupy
mlecznej do śniadania dla każdej diety w tym dla diety cukrzycowej? Prosimy o sprawdzenie czy nie
doszło do pomyłki, bowiem mleko pomimo wielu zalet podnosi poziom cukru we krwi, ponieważ
zawiera laktozę - cukier mleczny? Nadto w specyfikacji Zamawiający wymaga stosowania mleka o
zawartości tłuszczu m.in 2% a taki produkt nie znajduje się na liście produktów rekomendowanych
diabetykom.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zupy mlecznej do śniadania dla każdej diety z wyjątkiem
cukrzycowej.
2. Czy Zamawiający przewiduje zmianę w SIWZ dla zalecanej normy kalorycznej dla diety
lekkostrawnej wynoszącej zgodnie z siwz 2400 kcal na wprowadzenie przedziału kalorycznego od
2100 -2400 kcal. Dieta lekkostrawna pozbawiona ciężkostrawnych produktów często wiąże się z
niższą podażą kalorii. Sztywne i ciągłe utrzymywanie tej samej normy 2400 kcal na tym samym
poziomie dla diety lekkostrawnej jest w naszej ocenie warunkiem niezalecanym medycznie,
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedział kcal dla diety lekkostrawnej w granicach od 2100
kcal-2400 kcal.
3. Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą przedłożony został jadłospis na 7 czy na 10 dni?
Zgodnie z warunkami SIWZ zmawiający wyszczególnił jakie produkty należy uwzględnić w
jadłospisie dekadowym, brak wytycznych jakie produkty należy uwzględnić w jadłospisie
tygodniowym.
Odpowiedź: Zamawiający wezwie do złożenia jadłospisu na 10 dni.
4. Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi i sprawdzenie czy nie doszło do pomyłki w odpowiedzi na
pyt nr 25. Czy Zamawiający faktycznie wymaga, aby Wykonawca do dania bezmięsnego np. ryż na
mleku z jabłkami lub półmięsnego np. łazanki z mięsem i kapustą planował surówkę?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga planowania surówek, sałatek ani dodatków jarzynowych do II
dania w przypadku dań bez mięsnych i/lub półmięsnych.

Z poważaniem

