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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów SP 

ZOZ w Proszowicach oraz dostarczanie obiadów dla pracowników do stołówki pracowniczej
Oznaczenie sprawy: 43/ZP/2013

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 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Czy dokument potwierdzający dysponowanie lokalem (pkt VI.1.e SIWZ) musi obejmować cały okres 
obowiązywania umowy tj. 36 miesięcy?”

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 2
„Czy na spełnienie warunku o którym mowa w pkt VI.1.e. wystarczające będzie przedstawienie umowy 
dzierżawy oraz wykazu wyposażenia lokalu?”

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 3
„Proszę o podanie rzeczywistej  ilości wydanych posiłków w poszczególnych miesiącach  – najlepiej za cały 
poprzedzający rok oraz ilości posiłków spożywanych przez personel.”

Odpowiedź: 
Informacja  w odpowiedzi do pytania nr 2 z dnia 20.11.2013 r.

Pytanie 4
„Czy Wykonawca dobrze rozumie, że wystarczające będzie zapewnienie wózków bemarowych z zamykaną 
pokrywą z szafkami zamykanymi nie podgrzewanymi?”

Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał zapewnienia przez Wykonawcę wózków bemarowych  zgodnie  z  opisem 
przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5
„Prosimy o podanie łącznej ilości metrów podlegających dzierżawie, za które Wykonawca będzie ponosił  
opłatę.”

Odpowiedź: 
Łączna ilość metrów podlegających dzierżawie wynosi 271,33 m².



Pytanie 6
„Prosimy o podanie średniomiesięcznego kosztu za ostanie 12 miesięcy mediów: ciepłej wody użytkowej,  
zimnej wody, ścieków, gazu, energii elektrycznej, c.o., śmieci i.t.p?”

Odpowiedź:
Informacja w odpowiedzi do pytania nr 7 z dnia 20.11.2013 r.
Gaz  - 400,00 zł/m-c
Śmieci -  koszty ustali wykonawca.

Pytanie 7
„W związku z możliwością waloryzowania o wartość wzrostu rocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych (inflacja)  ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stawki czynszu 
dzierżawionych pomieszczeń raz w roku kalendarzowym stawki czynszu prosimy o wyrażenie zgody na  
waloryzację ceny posiłków, na takich samych warunkach?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8
„Czy cena dzierżawy obejmuje podatek od nieruchomości, jeżeli nie to prosimy o podanie wartości w skali  
roku.”

Odpowiedź:
Cena dzierżawy obejmuje podatek od nieruchomości.

Pytanie 9
„Czy Zamawiający przewiduje konieczność poniesienia przez Wykonawcę innych dodatkowych kosztów, 
które nie zostały zdefiniowane w SIWZ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu?”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje konieczności poniesienia przez Wykonawcę innych kosztów, które nie zostały 
zdefiniowane w SIWZ.

Pytanie 10
„Dla jakiej diety Zamawiający wymaga ułożenie jadłospisu dekadowego, który trzeba dołączyć do 
oferty.”

Odpowiedź:
Informacja  w odpowiedzi do pytania nr 35 z dnia 20.11.2013 r.

Pytanie 11
„ Proszę o umieszczenie w projekcie umowy punktu o treści: 
Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za trzy miesięcznym wypowiedzeniem przypadającym na 
koniec miesiąca kalendarzowego.”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12
„Prosimy  o  wyrażenie  zgody  i  umieszczenie  w  projekcie  umowy  nw.  zapisu:  Wykonawca  może  po 
pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o zmianie cen, podwyższyć ceny za usługę o wskaźnik inflacji  
podany przez GUS za rok poprzedni. Ceny mogą być waloryzowane nie częściej niż raz na 12 miesięcy”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 13
„Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób są w chwili obecnej przygotowywane mieszanki mleczne zgodnie z 
załącznikiem nr 3 ? Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie gotowych mieszanek mlecznych w postaci 
płynów RTF?”

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  przygotowuje  mieszanek  zgodnie  z  załącznikiem  nr  3.  Mieszanki  są  zamawiane  u 
Wykonawcy  i gotowe dostarczane zgodnie z SIWZ. 
Zamawiający nie dopuszcza dostarczania gotowych mieszanek mlecznych w postaci płynów RTF.

Pytanie 14
„Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis w projekcie umowy w pkt. 5 ust. 5.3 oznacza całkowity zakaz podwyko -
nawstwa w zakresie realizacji umowy? jeśli tak, czy są Państwo skłonni odstąpić od tego zapisu?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa  w realizacji zamówienia i nie odstąpi od tego zapisu.

Pytanie 15
„Prosimy o  wyjaśnienie,  w  jaki  sposób  będą  Państwo  porównywać  oferty,  skoro  dopuszczają  Państwo 
wariantowość co do systemu dystrybucji (tacowy, bądź bemarowy)?”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż mając na względzie zachowanie konkurencyjności firm, dopuszcza zgodnie z  
opisem przedmiotu zamówienia dozwolone systemy dystrybucji posiłków , tj. system tacowy lub bemarowy.
Zamawiający porównując oferty będzie brał pod uwagę cenę oferty, a nie sposób dystrybucji posiłków. To 
Wykonawca  musi  skalkulować  cenę  całodobowego  żywienia  pacjentów  biorąc  pod  uwagę  wybrany 
najkorzystniejszy dla siebie system dystrybucji posiłków uwzględniając warunki lokalowe i architektoniczne 
zamawiającego.  Zamawiający  zgodnie  z  art.  7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  nie  ogranicza 
konkurencji i dopuszcza wykonawców dysponujących różnymi systemami dystrybucji posiłków.  

Dotyczy przejęcia pracowników:
Pytanie 16
„Prosimy o przedstawienie Wykonawcy danych dotyczących pracowników, którzy mają być przejęci przez 
Wykonawcę w układzie:  stanowisko,  rodzaj  umowy o pracę,  pracownika,  płeć  pracownika,  ogólny staż 
pracy,  staż  pracy u Zamawiającego,  etat,  wynagrodzenie  zasadnicze,  stałe  dodatki  (np.  stażowy,  premia 
regulaminowa),  wynagrodzenie  brutto,  ZUS  pracodawcy,  średniomiesięczne  wynagrodzenie  z  ostatnich 
trzech lub sześciu miesięcy). W razie nabycia ewentualnych uprawnień do wypłaty nagród jubileuszowych 
oraz odpraw emerytalnych w trakcie trwania Zamówienia, prosimy o przedstawienie wysokości świadczenia 
oraz terminu jego wypłaty.”

Odpowiedź:
Dane dotyczące pracowników w drodze art.23' KP zawarte są w tabeli. Wszyscy przejmowani pracownicy to 
kobiety. 

Pytanie 17
„Czy  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  ponownego  zatrudnienia  przejętych  pracowników  w razie 
rozwiązania kontraktu?”

Odpowiedź: 
Zamawiający zobowiązuje  się  do ponownego zatrudnienia  przejętych pracowników w razie  rozwiązania 
umowy. 

Pytanie 18
„Czy  z  tytułu  ewentualnych  zaległości  wynikających  z  ustawy  z  dnia  12.12.1997  r.  
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 
1080, z późniejszymi zmianami) Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty?”



Odpowiedź:
Nie posiadamy zaległości wobec pracowników wynikających z ustawy z dnia 12.12. 1997 r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Wypłaciliśmy wszystkie wymagalne i należne kwoty.

Pytanie 19
„Czy pracodawca wypłacił wszystkie wymagalne kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z dnia 22 
lipca 2006 r.  o  przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost  wynagrodzeń (Dz.  U. 
Nr,149 poz. 1076)?”

Odpowiedź: 
Przejmowani pracownicy nie byli objęci działaniem ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków 
finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

Pytanie 20
„Czy  pracownikom  przewidzianym  do  przejęcia  wypowiedziano  warunki  umowy  w  części  dotyczącej  
wynagrodzeń? Jeżeli tak, to, które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?”

Odpowiedź:
Pracownikom przekazanym w drodze art. 23' KP  wypowiedziano warunki umowy. Obecnie obowiazują  ich 
regulaminy pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych Catermed S.A.

Pytanie 21
„Prosimy  o  potwierdzenie,  czy  Wykonawca  ma  przejąć  wprost  od  Zamawiającego  
(na podstawie art. 23¹ k.p.) tylko tych pracowników, którzy zostali uprzednio przekazani Zamawiającemu 
przez  dotychczasowego  Wykonawcę  we  wskazanym  trybie,  czy  wprost  od poprzedniego  Wykonawcy? 
Prosimy  o  udostępnienie  aktów  wewnętrznych  mających  wpływ  na  ustalenie  warunków  pracy  i  płacy 
przejmowanych pracowników tj. Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, etc.”

Odpowiedź: 
Wykonawca będzie przejmował pracowników od Zamawiającego – SP ZOZ  w Proszowicach.

Pytanie 22
„Czy przeciwko  Zamawiającemu  toczą  się  pracownicze  procesy  sądowe,  wszczęte  przez  pracowników 
przeznaczonych  do  przejęcia?  Jeżeli  tak,  to,  w  jakim  stadium  się  znajdują,  w ilu  procesach  zapadły 
prawomocne wyroki, na jaką opiewają kwotę, ile zaś pozostaje w trakcie rozpoznania?”

Odpowiedź:
Przeciwko Zamawiającemu nie toczą się żadne pracownicze procesy sądowe wszczęte przez pracowników 
do przejęcia.

Pytanie 23
„Czy  istnieje  jakiekolwiek  odrębne  porozumienie,  umowa,  pakiet  socjalny  podpisany  ze  związkami 
zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia 
pracowników lub wysokości ich wynagrodzenia, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez 
następnego  pracodawcę?  Inaczej  –  czy  pracownicy  są  objęci  jakimikolwiek  gwarancjami,  pakietami 
socjalnymi  w  zakresie  ich  zatrudnienia  lub wynagrodzenia,  które  to  gwarancje  mogą  uniemożliwić 
modyfikację ich stosunków pracy?”

Odpowiedź:
Jak w projekcie umowy – przejęcie pracowników.

Pytanie 24
„Czy w grupie przejmowanych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni w związku z 
ochroną związkową oraz przedemerytalną? Dane na temat działających związków zawodowych.”



Odpowiedź: 
Pracownicy nie są członkami związków zawodowych.
Niemniej jednak Zamawiający informuje, że przy tut. SPZOZ działają następujące organizacje związkowe:
      

– Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Oddział Terenowy w Proszowicach 
– Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielegniarek i Pielęgniarzy przy SP ZOZ w Proszowicach
– Zakładowa Organizacja Ogólnopolskich Zwiazków Pielęgniarek i Położnych
– Związek Zawodowy Pracowników Szpitala  w Proszowicach
– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” przy SP ZOZ w Proszowicach
– Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” Pracowników Laboratoriów 

Diagnostycznych SP ZOZ w Proszowicach
– Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii 

Jednemu pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiagnięcia wieku emerytalnego.

Pytanie 25
„Czy na dzień przejęcia pracowników będą jakiekolwiek nieuregulowane należności? Jeżeli tak, to, z jakiego 
tytułu i w jakiej wysokości? (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:
Na dzień przejęcia pracowników nie występują żadne nieuregulowane należności wobec pracowników.

Pytanie 26
„Czy wśród  pracowników występują  osoby przebywające  na  długotrwałych  zwolnieniach  lekarskich  w 
szczególności z powodu chorób zawodowych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych, czy mają zaległy 
urlop (wykaz na dzień przejęcia)?”

Odpowiedź:
Brak osób przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim lub świadczeniu rehabilitacyjnym.
Brak  jest  pracowników  na  urlopach  bezpłatnych,  wychowawczych,  macierzyńskich  lub  odbywających 
służbę wojskową.
Urlopy wypoczynkowe udzielane są w wymiarze kodeksowym. Urlop zaległy za 2012 r. - 55 dni, urlop za  
2013 r. - 206 dni, dodatkowy urlop rehabilitacyjny 20 dni, łącznie 281 dni.

Pytanie 27
„Stopień niepełnosprawności przejmowanych pracowników.”

Odpowiedź: 
3 osoby posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w  tym 2 osoby  - stopień umiarkowany, 1 osoba –  
stopień lekki. Brak jest pracownic w ciąży, karmiących lub opiekujących się dziećmi do lat 4, pracowników 
posiadających status młodocianych. 

Pytanie 28
„Czy Zamawiający tworzy ZFŚS i w jakiej wysokości? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie Regulaminu do 
wglądu.”

Odpowiedź:
Catermed S.A. tworzy ZFŚS zgodnie z regulaminem ZFŚS.

Pytanie 29
„Czy Zamawiający posiada zgromadzone środki finansowe na ZFŚS i w jakiej wysokości?”

Odpowiedź: 
Tak, środki zgromadzone w ZFŚS są do dyspozycji wszystkich pracowników firmy.



Pytanie 30
„Czy Zamawiający gwarantuje przekazanie wraz z przekazywanymi pracownikami niewykorzystane do dnia 
przekazania pracowników, środki z ZFŚS, w przeliczeniu na jednego przekazywanego art.23¹kp pracownika? 
Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy także w przypadku przesunięcia terminu przekazania pracowników 
( np.: o 6-10 miesięcy)? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia dotyczący przekazywanych środków na 
podstawie art.7 ust.3b ustawy o ZFŚS.”

Odpowiedź:
Świadczenia za rok 2013 zostaną pracownikom wypłacone.

Pytanie 31
„Czy  są  udzielone  pracownikom pożyczki  z  ZFŚS?  Jeśli  tak,  to  prosimy o  podanie  ilości  i wielkości 
udzielonych pożyczek?”

Pytanie 32
„Czy  spłaty  pożyczek  mają  spływać  po  przekazaniu  pracowników  na  konto  Zamawiającego,  czy 
Wykonawcy? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia regulującego tę kwestię.”

Odpowiedź  do pytania 31,32
Pracownikom nie są udzielane pożyczki z ZFŚS.

Pytanie 33
„Czy Zamawiający wypłaca obligatoryjnie świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników przekazywanych? 
Jeśli tak, to wg jakich zasad i w jakiej wysokości i jak często?”

Odpowiedź: 
Zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS nie są wypłacane świadczenia obligatoryjne.

Pytanie 34
„Czy  do  dnia  przejęcia  Zamawiający  posiada  jakiekolwiek  zobowiązania  z  tytułu  niewypłaconych, 
obligatoryjnych  świadczeń  wobec  przekazywanych  pracowników  (np.:  ”wczasy  pod  gruszą”, 
„dofinansowanie do wczasów dzieci pracowników:, „paczki świąteczne”, „bony”)? Jeśli tak, to jakie i w 
jakiej wysokości?”

Odpowiedź:
Wobec pracowników nie istnieją żadne zobowiązania z tytułu niewypłaconych, obligatoryjnych świadczeń.

Pytanie 35
„Czy  do  dnia  przekazania  pracownicy  nabędą  u  Zamawiającego  prawo  do  wypłaty  obligatoryjnych 
świadczeń z ZFŚS? Jeśli tak, to jakich i w jakiej wysokości?”

Odpowiedź: 
Do dnia przekazania pracownicy nie nabędą prawa do wypłaty obligatoryjnych świadczeń z ZFŚS.

Pytanie 36
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z podwykonawców?”

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 37
„Prosimy o informację, czy dla urozmaicenia posiłków wykonawca może wymiennie jako dodatek do dwóch 
posiłków dziennie stosować warzywa i owoce.”



Odpowiedź:
Wykonawca  może  wymiennie  stosować  dodatek  warzyw  lub  owoców  do  dwóch  posiłków  dziennie  : 
śniadanie i kolacja zgodnie z rodzajem diety.

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.


