
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej                                                          Proszowice, dnia 22.07.2011r.
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice                                                             

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla 

pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach oraz 
dostarczanie obiadów dla pracowników do stołówki pracowniczej”. 

            Numer sprawy: 18/ZP/2011

 
W  związku  z  wniesieniem  zapytań  przez  Wykonawców,  Zamawiający  przedstawia  treść 

zapytań  i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). 
                                            
Pytanie 1 
„Prosimy  o  przygotowanie  zestawienia  wydanych  śniadań,  obiadów  i  kolacji  na  poszczególnych 
oddziałach w okresie od lipca 2010 r do czerwca 2011 roku.”

Odpowiedź:
Oddział Dziecięcy – 4.912 osobodni ( w tym: śniadanie, obiad, kolacja)
Oddział Chirurgii  -  9.328 osobodni ( w tym: śniadanie, obiad, kolacja)
Oddział Ginekologiczno – Położniczy  - 5.617 osobodni (w tym: śniadanie, obiad, kolacja)
Oddział Wewnętrzny  - 14.490 osobodni ( w tym: śniadanie, obiad, kolacja)
Oddział Neurologii – 5.890 osobodni  (w tym: śniadanie, obiad, kolacja)
Oddział Obserwacyjno - Zakaźny – 6.542 osobodni ( w tym: śniadanie, obiad, kolacja)
Oddział Pulmonologii – 9.157 osobodni ( w tym:śniadanie, obiad, kolacja)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 722 ( w tym: śniadanie, obiad, kolacja) 

Pytanie 2 
„Prosimy o przedłożenie szczegółowego wykazu koniecznych prac,  które należy przeprowadzić w 
pomieszczeniu, które staną się centralną zmywalnią?”

Odpowiedź:
Pomieszczenie nie wymaga prac budowlanych, montaż urządzeń myjących i dezynfekujących zgodnie 
z wymogami sanitarnymi. 

Pytanie 3 
Czy pracownicy wskazani do przejęcia pracują w oparciu o regulamin czy zbiorowy układ pracy?

Odpowiedź:
Pracownicy pracują w oparciu o regulaminy.

Pytanie 4 
„Czy Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący certyfikatu ISO, jeżeli załączy 
do oferty zaświadczenie niezależnego podmiotu, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania  
bezpieczeństwem żywności  w zakresie  obejmującym usługi  żywienia  zbiorowego oraz,  że  system 
zarządzania jest w fazie przygotowań do certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 
2200:2005? Zaświadczenie jest wydane przez certyfikowanego auditora.”

Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 5
„Jaka jest pojemność butelek wykorzystywanych w kuchni mlecznej?”



Odpowiedź:
Pojemność butelek – 250 ml.
Pytanie 6
„Prosimy o przygotowanie zestawienia wydanych litrów mieszanek mlecznych wraz z nazwami tych 
mieszanek”
Odpowiedź:
3 litry dziennie – NAN 1, Bebilon 1, Bebilon Pepti, mieszanka ryżowa na mleku.
Pytanie 7
„Czy Zamawiający zapewnia butelki i smoczki w ramach kuchni mlecznej?”
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 8
„Czy u Zamawiającego istnieje możliwość sterylizacji butelek dla kuchni mlecznej. Jeśli tak prosimy  
o podanie ceny neto wysterylizowania 1 butelki.”
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 9
„Czy pracownicy skierowani do przejęcia u obecnego Wykonawcy usługi  żywienia  zajmowali  się  
zarówno produkcją (gotowaniem) posiłków, jak również ich dystrybucją do łóżek pacjentów?”
Odpowiedź:
Pracownicy skierowani do przejęcia u obecnego Wykonawcy usługi żywienia zajmowali się produkcją 
(gotowaniem) posiłków, i dystrybucją do oddziałów, nie do łóżek pacjentów. 
Pytanie 10
„Co oznacza pozycja nr  7 w formularzu ofertowym, a mianowicie Karmienia?”
Odpowiedź:
Karmienie to posiłek dla niemowląt.
Pytanie 11
„Czy  wśród  pomieszczeń,  które  będą  przekazane  Wykonawcy  jest  kuchnia,  w  której  są 
przygotowywane mieszanki mleczne? Czy pomieszczenie to będzie można wykorzystywać w czasie 
przyszłego kontraktu?”
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 12
„Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6-09-2001 r. (Dz. U. Nr 112,  
poz.  1198)  prosimy  o  udostępnienie  informacji  na  temat  stanu  zobowiązań  wymagalnych  
Zamawiającego. Prosimy o podanie wszystkich należności Zamawiającego oraz tych, które dotyczą 
obecnego Wykonawcy usługi żywienia.”
Odpowiedź:
Stan zobowiązań wymagalnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. Zamawiającego wynosi:
1.632.850,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych  
00/100).  Stan  wszystkich  należności  Zamawiającego  na  dzień  30  czerwca  2011  r.  wynosi: 
3.116.480,00 zł. (słownie: trzy miliony sto szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt  złotych).
Stan zobowiązań Zamawiającego wobec obecnego Wykonawcy usługi żywienia wynosi na dzień 30 
czerwca  2011  r.  kwotę  319.580,00  zł  –  w  tym  wymagalnych:  270.559,00  zł  (słownie:  dwieście 
siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych).  



Pytanie 13
„Prosimy o  opublikowanie  przykładowego  jadłospisu  dekadowego dla  diety podstawowej  według 
którego są żywieni pacjenci szpitala.”
Odpowiedź:
Przykładowe jadłospisy dla diety podstawowej
                                             -I-
I śniadanie
Pieczywo mieszane, masło, serek topiony, ogórek konserwowy
Kawa zbożowa
Obiad
Pomidorowa z makaronem, kotlet mielony, surówka z selera i jabłka,
ziemniaki, kompot

Kolacja
Pieczywo mieszane, masło, galaretka drobiowa, sałata zielona
Herbata
                                          -II-
I śniadanie
Pieczywo mieszane, masło , pasztet pieczony , pomidor
Kawa zbożowa
Obiad
Jarzynowa , gołąbki , sos pomidorowy , kompot , jabłko

Kolacja
Pieczywo mieszane, masło, ser biały, dżem
Herbata
                                            -III-
I śniadanie
Pieczywo mieszane, masło, szynka drobiowa, sałata zielona
Herbata
Obiad
Kalafiorowa z lanym ciastem, udko z kurczaka pieczone, surówka z marchwi
Ziemniaki, kompot
Kolacja
Pieczywo mieszane, masło, salceson drobiowy, musztarda
Kawa zbożowa
                                          -IV-
I śniadanie
Pieczywo mieszane, masło, ser żółty, pomidor
Kawa zbożowa

Obiad
Krupnik, bitka z indyka, ćwikła z chrzanem, ziemniaki,
Kompot
Kolacja
Pieczywo mieszane, masło, parówka drobiowa, sałatka warzywna, ketchup
Herbata
                                          -V-
I śniadanie
Pieczywo mieszane, masło, jajko na twardo, szczypiorek,
Kakao na mleku
Obiad
Barszcz czerwony zabielany z ziemniakami
Makaron z serem, kompot
Kolacja
Pieczywo mieszane, masło, wędlina drobiowa, jabłko
Herbata
                                     -VI-



I śniadanie
Pieczywo mieszane, masło, dżem
Kawa zbożowa
Obiad
Grochowa z makaronem, filet z kurczaka duszony, brokuły,
Ziemniaki, kompot
Kolacja
Pieczywo mieszane, masło
Pasta z sera twarogowego z rzodkiewką, pomidor
Herbata
                                           -VII-
I śniadanie
Pieczywo mieszane, masło, mielonka, ogórek kiszony
Kawa zbożowa

Obiad
Grysikowa, wątróbka duszona, surówka z kapusty kiszonej,
Ziemniaki, kompot
Kolacja
Pieczywo mieszane, masło, pasta jajeczna z cebulką
Herbata
                                        -VIII-
I śniadanie
Pieczywo mieszane, masło, serek topiony, papryka
Kawa z mlekiem
Obiad
Żurek zabielany z ziemniakami, kasza jęczmienna gulasz z indyka
Surówka z kapusty czerwonej, kompot

Kolacja
Pieczywo mieszane, masło, szynka, sałata zielona
Herbata
                                               -IX-
I śniadanie
Pieczywo mieszane, masło, pasztet drobiowy, surówka warzywna
Kawa zbożowa
Obiad
Pieczarkowa z makaronem, risotto, sos pomidorowy, jabłko, kompot

Kolacja
Pieczywo mieszane, masło, galaretka drobiowa, ogórek konserwowy
Herbata
                                            -X-
I śniadanie
Pieczywo mieszane, masło, powidło śliwkowe,
Kakao na mleku

Obiad
Rosół z makaronem, ryba smażona, buraczki, ziemniaki, kompot

Kolacja
Pieczywo mieszane, masło, ser żółty, ketchup, papryka
Herbata
                                                                                       
Pytanie 14
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania przez Wykonawcę w trakcie trwania kontraktu 
z pracowników podmiotów trzecich przy założeniu, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w 
stosunku do zamawiającego i osób trzecich?”



Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 15
„Ile jest łóżek na poszczególnych oddziałach?”
Odpowiedź:
Oddział Dziecięcy –  25 łóżek
Oddział Chirurgii Ogólnej – 55 łóżek
Oddział Ginekologiczno – Położniczy  - 35 łóżek 
Oddział Wewnętrzny  - 55 łóżek
Oddział Neurologii –  20 łóżek
Oddział Obserwacyjno - Zakaźny – 30 łóżek 
Oddział Pulmonologii – 32 łóżka
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 4 łóżka 
Pytanie 16
„Czy w czasie trwania kontraktu ilość łóżek może się zwiększyć albo zmniejszyć?”
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 17
„Czy Wykonawca będzie mógł dostarczać kolację razem z obiadem?”
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 18
„Czy wśród pomieszczeń, które będą przekazane Wykonawcy jest pomieszczenie kuchni centralnej 
wraz z wyposażeniem technologicznym do produkcji posiłków?”
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 19
„Czy stołówka pracownicza jest wyposażona w krzesła i stoliki oraz ladę bufetową?”
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 20
„Kto  dotychczas  wykonuje  przedmiot  niniejszego  zamówienia  publicznego  (prosimy  o podanie 
danych dotychczasowego Wykonawcy)?”
Odpowiedź:
CATERMED Sp. z o. o., ul. K. Galla 25, 30-053 Kraków
Pytanie 21
„Prosimy o podanie średniej kwoty netto jaką Zamawiający obciążył  obecnego Wykonawcę usługi 
żywienia w okresie od lutego do czerwca 2011 r.”
Odpowiedź:
Średnia miesięczna kwota netto usługi  żywienia  w okresie od lutego do czerwca 2011 r.  wynosi:  
68.600,00 zł (słownie:sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych).
Pytanie 22
„Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6-09-2001 r. (Dz. U. Nr 112,  
poz. 1198) prosimy o udostępnienie informacji  na temat aktualnej stawki netto za  wyżywienie  1  
pacjenta w szpitalu.”



Odpowiedź:
Wyżywienie 1 pacjenta w szpitalu wynosi 14,10 zł.
Pytanie 23
„Ile osób pracowało u Zamawiającego przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia a  ile 
zostało przekazanych od Zamawiającego do firmy zewnętrznej?”
Odpowiedź:
11 osób.
Pytanie 24
„Ile  osób  wykonuje  aktualnie  przedmiot  niniejszego  zamówienia?  Na  jakiej  podstawie?  Prosimy 
o podanie rodzaju umów oraz na jaki okres zostały one zawarte, np. umowa o pracę na czas określony,  
umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa zlecenia, umowa o dzieło itp.”  
Odpowiedź:
Umowa o pracę – 11 osób.
Pytanie 25
„Czy pracownicy wykonujący przedmiot niniejszego zamówienia są lub będą w     okresie wykonywania   
zamówienia objęci  ochroną w rozumieniu art.  39 Kodeksu pracy (ochrona pracowników w wieku 
przedemerytalnym)?”
Odpowiedź:
Ochroną przedemerytalną objęta jest 1 osoba.
Pytanie 26
„Prosimy o podanie wynagrodzeń w/w pracowników wraz ze wszystkimi dodatkami z rozbiciem na: 
poszczególne  składniki  wynagrodzeń  (np.  zasadnicza,  dodatek  stażowy,  dodatek  funkcyjny  itp.),  
poszczególne stanowiska, wraz ze wskazaniem okresu, za jaki podano te dane – wnioskujemy aby 
były to ostatnie dwa miesiące.”
Odpowiedź:
Koszt wynagrodzeń został określony w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 27
„Prosimy  o  przesłanie  aktów  wewnętrznych  dot.  w/w   pracowników  np.  Regulaminu  Pracy, 
Regulaminu Wynagrodzenia, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu 
Premiowania oraz innych.”
Odpowiedź:
Obowiązujące regulaminy zostaną  przekazane Wykonawcy,  którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza.
Pytanie 28
„Czy  pracownicy  są  objęci  jakimikolwiek  gwarancjami,  pakietami  socjalnymi  w  zakresie  ich 
zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikację ich stosunków 
pracy?  Czy  przejętym  pracownikom  wypowiedziano  warunki  umowy  w  części  dotyczącej 
wynagrodzeń? Jeżeli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione do dnia ich przejęcia?”
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.
Pytanie 29
„Czy są jakiekolwiek zaległości wobec tych pracowników? Jeżeli tak, to prosimy o podanie: z     jakiego   
tytułu,  w  stosunku  do  których  pracowników  (wymienić  stanowiskowo),   w     jakiej  wysokości  (z   
rozbiciem  na  poszczególne  stanowiska)  za  jaki  okres  (w  szczególności:  niewypłacone  nagrody 
jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności 
z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów, itp.)?”



Odpowiedź:
Nie ma zaległości wobec pracowników.
Pytanie 30
„Czy w okresie trwania niniejszej umowy w/w pracownicy nabędą prawo do wypłaty dodatkowych  
składników wynagrodzenia? Jeżeli tak to prosimy o podanie ich kwot, liczby osób uprawnionych z 
podziałem na stanowiska oraz terminy ich wypłat.”
Odpowiedź:
W  czasie  trwania  niniejszej  umowy  pracownicy  nie  nabędą  prawa  do  dodatkowych  składników 
wynagradzania.
Pytanie 31
„Prosimy  o  podanie  informacji  dotyczących  stażu  pracy  poszczególnych  pracowników i  ich 
ewentualnych dodatkowych uprawnień?”
Odpowiedź: 
Osoby          lata       m-ce

1.         73           6
2.         30           6
3.         25           7
4.         35            -
5.         30            8
6.         25            2
7.         23           11
8.         29            -
9.         28            8
10.         29           11
11.         22            3

Pytanie 32
„Prosimy o podanie wykazu urlopów  poszczególnych pracowników, tj. zaległych i bieżących.  Czy 
pracownicy na bieżąco wykorzystują swoje urlopy bieżące?” 
Odpowiedź: stan na 30.06.2011 r.
Osoby            2011 r.             2010 r.

1.             0                      -
2.             21                 3 dodatkowy 
3.             26                19 zaległy
4.             15                     -
5.             26                 3 zaległy
6.             26                 2 zaległy
7.             26                 14  zaległy
8.             26                     -
9.             26                 3 zaległy
10.             20                      -
11.             24                9 dodatkowy 

Pytanie 33
„Czy  wszyscy pracownicy wykonują aktualnie pracę, czy korzystają z urlopów  wypoczynkowych, 
przebywają  na zwolnieniu  lekarskim,  urlopie  macierzyńskim,  urlopie  wychowawczym  lub 



bezpłatnym?  Czy  wśród  nich  występują  osoby  przebywające  na długotrwałych  zwolnieniach 
lekarskich? Prosimy o podanie ich liczby.”
Odpowiedź:
Pracownicy korzystają tylko z urlopów wypoczynkowych nie przebywają na urlopach bezpłatnych,  
jedna osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.
Pytanie 34
„Czy wśród tych pracowników są osoby niepełnosprawne? Jeżeli  tak, to prosimy o podanie liczby 
osób niepełnosprawnych oraz stopnia niepełnosprawności.”
Odpowiedź:
Wśród pracowników są 4 osoby niepełnosprawne
3 osoby umiarkowany stopień niepełnosprawności,
1 osoba lekki stopień niepełnosprawności.
Pytanie 35
„Czy  w  grupie  tych  pracowników  znajdują  się  pracownicy  szczególnie  chronieni?  Jeżeli  tak  to 
prosimy o podanie ich liczby oraz jakiego rodzaju przysługuje im ochrona.”
Odpowiedź:
Wśród pracowników nie ma osób szczególnie chronionych.
Pytanie 36
„Czy  dotychczasowy  Wykonawca  zobowiąże  się  do  pokrycia  wszelkich  kosztów związanych  ze  
stosunkiem pracy pracowników, którzy zostaną przejęci przez Wykonawcę wybranego na podstawie 
niniejszego postępowania, a powstałych do dnia przejęcia?”
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 37
„Czy w przypadku ograniczenia przedmiotu zamówienia lub wcześniejszego wygaśnięcia stosunku 
zobowiązaniowego wynikającego z umowy na świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszego 
zamówienia,  Zamawiający  pokryje  koszty  związane  z rozwiązaniem  stosunków  pracy  z w/w 
pracownikami?
Odpowiedź:
Jak w projekcie umowy.
Pytanie 38
„Czy przez  byłych pracowników     bądź aktualnie  realizujących przedmiot  niniejszego zamówienia 
zostały  wszczęte  pracownicze  procesy  sądowe?  Jeżeli  tak,  to  w  jakim  stadium  się znajdują, 
w ilu procesach  zapadły  prawomocne  wyroki,  na  jaką  opiewają  kwotę,  ile  pozostaje  w trakcie 
rozpoznania?”
Odpowiedź:
Przez pracowników nie zostały wszczęte pracownicze procesy sądowe.
Pytanie 39
„Prosimy o odpowiedź czy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający planuje przeprowadzanie 
remontów? Jeżeli tak to prosimy o podanie terminów ich wykonywania oraz zakresu.” 
Odpowiedź:
Nie.

W umowie – załącznik nr 5 do SIWZ proponujemy:
Pytanie 40
„W pkt. 7.4 wnioskujemy o obniżenie wysokości kary umownej z 20 % wynagrodzenia należnego 
Zleceniobiorcy w danym okresie rozliczeniowym do  1 % wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy 
netto w danym okresie rozliczeniowym.” 



Odpowiedź:
Brak zgody.
Pytanie 41
„Pkt.  7.5  proponujemy  wykreślić  i  zapisać  iż  Ew.  kary  umowne  będą  płatne  na  podstawie  noty 
obciążeniowej po bezspornym zatwierdzeniu ich przez obie strony.”
Odpowiedź:
Brak zgody.
Pytanie 42
„W  pkt.  7.6  proponujemy  obu  stronom  przyznać  prawo  dochodzenia  odszkodowania 
uzupełniającego”.
Odpowiedź:
Brak zgody.
Pytanie 43
„Czy pomieszczenia, które będą wydzierżawione Zleceniobiorcy w związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia  odpowiadają  przepisom prawa  a w szczególności  HACCP,  zasadom bezpieczeństwa  i 
higieny pracy,  p.poż.,  uwzględniają  potrzeby osób niepełnosprawnych  w zakresie  przystosowania 
pomieszczeń zgodnie z wymaganiami dostępności do nich?”
Odpowiedź:
Aktualnie tak.
Pytanie 44
„Czy w stosunku do tych pomieszczeń Zamawiający posiada decyzje nakazujące przeprowadzenia 
prac,  a  wydane  przez  inspekcje  zewnętrzne  według  właściwości  miejscowej  Zamawiającego, 
np. SANEPID,  PIP,  UDT itp.? 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 ma żadnych.
Pytanie 45
„Czy i jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu? Kto będzie ponosił koszty dozoru i w 
jakiej są one wysokości?”
Odpowiedź:
Nie ma żadnych.
Pytanie 46
„Czy  Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  poniesione  nakłady  i  wydatki  w związku  z dzierżawą 
pomieszczeń,  a w szczególności  na remont  pomieszczeń w przypadku wcześniejszego rozwiązania 
niniejszej  umowy,  odstąpienia  od umowy  lub innego  sposobu  wygaśnięcia  stosunku 
zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej umowy bez względu na przyczynę jej rozwiązania?”
Odpowiedź:
Nie. Wykonawca  przystosuje pomieszczenie na zmywalnię naczyń na własny koszt i własne ryzyko.
Pytanie 47
„Czy na wszystkie media są założone podliczniki?”
Odpowiedź:
Nie.  Wykonawca  na  własny  koszt  założy  podliczniki  –  po  zainstalowaniu  urządzeń  myjąco-
dezynfekujących.
Pytanie 48
„W pkt. 9 proponujemy dodać zapisy:  

1)  Zleceniodawca oświadcza, że media potrzebne do wykonania przedmiotu umowy będzie 
dostarczał do dzierżawionych pomieszczeń w sposób ciągły.”



Odpowiedź:
Brak zgody, o tym mówi ustęp 10 umowy. 
Pytanie 49
„W pkt.  11 proponujemy wprowadzić termin płatności  za czynsz  i opłaty dodatkowe tożsamy jak 
termin  zapłaty  za  usługi  żywienia  celem  ułatwienia  kompensaty  wzajemnych  wierzytelności 
z wynikających z niniejszej umowy oraz zapisać iż w przypadku podwyżki opłat za czynsz i media 
strony przystąpią do negocjacji celem podwyższenia ceny za osobodzień.”
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 50
„Treść  pkt.  12.4  proponujemy  zmienić  następująco:  „W  przypadku  wcześniejszego  rozwiązania 
niniejszej  umowy,  odstąpienia  od umowy  lub  innego  sposobu  wygaśnięcia  stosunku 
zobowiązaniowego  wynikającego  z niniejszej  umowy  bez  względu  na przyczynę,  Zleceniodawca 
zwróci Zleceniobiorcy, wg księgowej wartości netto na dzień rozwiązania umowy, wszelkie nakłady, 
inwestycje  i inne wydatki  poniesione przez niego w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej 
umowy.”
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 51
„W zakresie pracowników prosimy o dodanie n/w zapisów): 

1) W przypadku ograniczenia zakresu umowy, rozwiązania niniejszej umowy odstąpienia od 
umowy lub  innego powodu wygaśnięcia  stosunku zobowiązaniowego,  wynikającego z 
niniejszej umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się do powrotnego przejęcia pracowników 
na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy lub w przypadku ogłoszenia przetargu na wykonanie 
usług  objętych  niniejszą  umową  zobowiąże  w  dokumentacji  przetargowej  SIWZ 
kolejnego Zleceniobiorcę usług do przejęcia pracowników, na zasadzie art. 231 Kodeksu 
Pracy,

2) W przypadku  nie  wykonania  zobowiązania  wymienionego  w w/w pkt.  Zleceniodawca 
pokryje koszty związane z wygaśnięciem stosunków pracy z przejętymi pracownikami.

3) Zleceniodawca oświadcza, ze pracownicy, dotychczas zatrudnieni u Zleceniodawcy przy 
czynnościach stanowiących przedmiot niniejszej umowy spełniają wymagania przepisów 
prawnych do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy oraz wszelkie 
wymagania Zleceniodawcy odnośnie pracowników Zleceniobiorcy.

4) Zleceniobiorca  może  rozwiązać  stosunek  pracy  z  przejętymi  pracownikami  w 
szczególnych przypadkach:
-  wcześniejszego  ustania  stosunku  pracy  na skutek  rozwiązania,  wygaśnięcia  lub 
wypowiedzenia  umowy  o  pracę,  a w szczególności  w przypadku  rozwiązania  jej  za 
porozumieniem stron, ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę, 
wcześniejszą emeryturę, 
- rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracownika; 
- rozwiązania stosunku pracy w sytuacjach przewidzianych w art. 52, 53 Kodeksu pracy,
-  rozwiązania umowy o pracę  w wyniku wypowiedzenia zmieniającego, 
− utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy oraz naruszenia obowiązków 
pracowniczych,  w  tym  podjęcia  działalności   konkurencyjnej  i  innych  sytuacji 
przewidzianych w kodeksie pracy”

Odpowiedź:
Brak zgody, zapisy projektu umowy zostają bez zmian. 
Pytanie 52
„Wnioskujemy o wykreślenie pkt . 13.5.”
Odpowiedź:
Brak  zgody.



Pytanie 53
„W  pkt.  18.4  wnioskujemy  o  obniżenie  wysokości  kary  umownej  oraz  jego  zmianę  w  sposób 
następujący:  „W przypadku  odstąpienia  od umowy  przez  jedną  ze stron  wskutek  okoliczności 
zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca może naliczyć drugiej stronie karę umowną w 
wysokości 5 % wynagrodzenia netto w okresie rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającym okres 
rozliczeniowy.”
Odpowiedź:
Brak  zgody.
Pytanie 54
„W pkt.  18  proponujemy  dodać  zapis  w brzmieniu:  „Umowa  może  być rozwiązana  przez  każdą 
ze stron  z zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu  wypowiedzenia.  Wypowiedzenie  dla swej 
ważności wymaga formy pisemnej.

Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, 
w szczególności  w przypadku:  znacznego ograniczenia  przedmiotu  niniejszego zamówienia 
(zmniejszenia ilości zamawianych posiłków), gdy nastąpi wzrost cen mediów niewspółmierny 
do  cen  posiłków  oferowanych  przez  Zleceniobiorcę,  jak  również  nie  zaakceptowania 
podwyżki  czynszu  dzierżawnego zaproponowanej  przez  Zleceniodawcę,  gdy dzierżawione 
pomieszczenia będą stwarzały zagrożenie dla życia lub zdrowia, gdy nastąpi wzrost kosztów 
wytworzonych posiłków, co powodować będzie działalność Zleceniobiorcę ze stratą.”
Wprowadzenie  klauzuli  dopuszczającej  rozwiązanie  umowy  z  zachowaniem  okresu 
wypowiedzenia jest korzystne dla obu Stron, zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy. W/w 
zapis dostosowuje zapisy umowy do bardzo zmiennej  sytuacji  gospodarczej.  W przypadku 
zaistnienia  sytuacji,   za  które  żadna  ze  Stron  nie  ponosi  odpowiedzialności  a 
uniemożliwiających  dalszą  realizację  przedmiotu  niniejszego  zamówienia,  każda  ze  Stron 
będzie  uprawniona  do  rozwiązania  umowy  z  zachowaniem okresu  wypowiedzenia,  który 
umożliwi drugiej stronie przygotowanie się do jej zakończenia”

Odpowiedź:
Brak zgody.
Pytanie 55
„Prosimy  o  odpowiedź,  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wprowadzenie  do  umowy  zapisu 
dopuszczającego waloryzację wynagrodzenia umownego Zleceniobiorcy? W związku z powyższym 
proponujemy wprowadzić n/w zapis do pkt. 19 umowy: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  dopuszcza  się  zmianę  zawartej  umowy  w  trakcie  jej  obowiązywania,  w również  w 
następujących przypadkach:

1) wzrostu  wynagrodzenia  umownego  netto  Wykonawcy  -  o koszty  związane 
z ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyliczonego wg n/w wzoru tj: 

kwota podwyżki  =
(iloczyn)

(kwota wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę plus 

narzuty, m.in. składki 
na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne , składki 
na fundusz pracy, FGŚP i in. 

obowiązujące obciążenia 
wynagrodzeń)

x
(liczba pracowników 

wykonujących przedmiot 
zamówienia)

2) znacznego zmniejszenia średniej miesięcznej (liczonej z dwóch ostatnich miesięcy) 
ilości zamawianych posiłków

3) podwyższenia  kosztów  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy  w  szczególności 
w związku  ze zmianą  przepisów  prawa  powodującą  wzrost  kosztów  wykonania 
usługi, w tym również podwyższenia kosztów dzierżawionych pomieszczeń i wzrostu 
cen mediów.”

Odpowiedź:
Brak zgody.



Pytanie 56
„Zwracamy się z prośbą o zmianę SIWZ w zakresie wymogu punktu VI 3.b, a mianowicie:
b)  zaświadczenie  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości,  potwierdzającego,  że  Wykonawca 
spełnia  określone  wymogi  jakościowe  w  zakresie  świadczenia  usług  będących  przedmiotem 
niniejszego zamówienia – Certyfikat ISO lub równoważny.
Informujemy,  że  obecny wymóg  specyfikacji  dotyczący  ISO jest:  niezgodny z  przepisami  prawa 
polskiego – nie istnieje żaden przepis prawa zobowiązujący firmy do posiadania certyfikatów ISO.
Od  firm z  branży żywieniowej  prawo  Polski  wymaga  posiadania  systemu  HACCP,  a  sprawę  tę 
reguluje  ustawa  o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  z  2006  roku.  W rzeczonej  ustawie  brak 
jakiejkolwiek wzmianki o konieczności posiadania ISO. Ustawa wyraźnie zobowiązuje do posiadania  
systemu HACCP zaś instytucją potwierdzającą ten fakt jest w Polsce Sanepid. W Polsce jedynym  
uprawnionym  podmiotem  do  kontroli  jakości  usług  żywienia  jest  Sanepid.  Sanepid  nie  nadaje 
certyfikatu  ISO.  Dokument  wymagany  przez  szpital  w  punkcie  VI  3  c  mówiący  o  dokumencie 
HACCP  zabezpiecza interesy szpitala.  Obecny zapis SIWZ jest  także sprzeczny z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych, a konkretnie z art. 7 ust. 1. Zamawiający przedłożył  Wykonawcom SIWZ 
dedykowaną  wyłącznie  podmiotom,  które posiadają ISO  i  zablokował  możliwość złożenia oferty 
firmom, które działają zgodnie z przepisami prawa, w tym takim, które żywią  pacjentów szpitali.
Przez ten fakt szpital nie może poznać zróżnicowanych cenowo ofert różnych firm. Prosimy o zmianę  
zapisów SIWZ.”
Odpowiedź:
Zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  pozostaje bez zmian.
Pytanie 57
„Dotyczy przedmiotu zamówienia. Prosimy o podanie ilości pacjentów na poszczególnych Oddziałach 
Szpitala”
Odpowiedź: Średnia ilość osobodni w miesiącu czerwcu 2011 r. 
Oddział Dziecięcy –  212 
Oddział Chirurgii Ogólnej –  827
Oddział Ginekologiczno – Położniczy  -  562  
Oddział Wewnętrzny  -  1247
Oddział Neurologii –  470 
Oddział Obserwacyjno - Zakaźny – 592 
Oddział Pulmonologii – 678
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 46.
Pytanie 58
„Dotyczy przedmiotu zamówienia. Prosimy o informację, czy dodatki w ilościach podanych w siwz 
mają być dostarczane na każdy Oddział niezależnie od ilości pacjentów.”
Odpowiedź:
Dodatki  tj.  herbata  i  cukier  mają  być  dostarczane  na  każdy  Oddział  z  wyłączeniem  Oddziału  
Anestezjologii i Intensywnej Terapii  - niezależnie od ilości pacjentów.
Pytanie 59
„Dotyczy dzierżawionych pomieszczeń. Prosimy o podanie średniomiesięcznych kosztów medialnych 
generowanych dotychczas dotyczących: energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz ścieków.”

Odpowiedź:
Zużycie mediów w miesiącu czerwcu 2011 r.:
Energia elektryczna – 5874 kWh
Woda zimna – 133 m³
Woda ciepła  -   91 m³
Ścieki –  224m³



Zamawiający wyjaśnia,  że  powyższe  zużycie  mediów powstało  przy  produkcji  posiłków i  myciu 
naczyń kuchennych niezbędnych przy produkcji. 
Pytanie 60 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie lub wyjaśnienie zapisów określonych w Załączniku 
nr 2 do SIWZ – dystrybucja posiłków. Zgodnie z zapisami, dodatki podawane do pieczywa tj. dżem, 
masło,  sery topione,  pasztety,  ryby i  wędliny przy posiłku śniadaniowym i  kolacyjnym  mają  być 
zapakowane w jednorazowe porcje. Czy Zamawiający podtrzymuje przytoczone zapisy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że dodatki podawane do pieczywa tj.  dżem, masło, sery topione, pasztety,  
ryby i wędliny przy posiłku śniadaniowym i kolacyjnym nie wymaga zapakowanych w jednorazowe 
porcje. Natomiast w diecie cukrzycowej dodatkowe posiłki muszą być zapakowane  w jednorazowe 
opakowania. 

Powyższe  wyjaśnienia  zostają   zamieszczone  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  w  dniu 
22.07.2011r.


