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Do oferentów biorących udział  

w postępowaniu nr 8/2020/DZP/PN 

na usługę kompleksowego żywienia pacjentów  

Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc  

im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim 

 

  

Działając w myśl art. 38.2 Prawo zamówień publicznych udzielamy następujących wyjaśnień na 

pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na wezwanie dostarczył przykładowy jadłospis dla diet ogólnej, 

lekkostrawnej i cukrzycowej 4-posiłkowej (z II śniadaniem) wraz z podaniem wartości kalorycznej. 

Prosimy o informacje na ile dni mają być sporządzone w/w jadłospisy ? Czy mają być to jadłospisy 

dekadowe? 

Odpowiedź: Tak, mają to być jadłospisy dekadowe. 

2. Czy Zamawiający zezwala na planowanie parówek i pasztetów w diecie lekkostrawnej i cukrzycowej ? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zezwala na planowanie parówek i pasztetów. 

3. Czy na śniadanie w diecie cukrzycowej Wykonawca może planować kawę zbożową na mleku ? 

Odpowiedź: Tak. W diecie cukrzycowej Wykonawca może planować kawę zbożową na mleku. 

4. Prosimy o podanie minimalnej gramatury kompotu do obiadu. 

Odpowiedź: Gramatura dowolna. Zamawiający nie wymaga kompotu do obiadu. 

5. W dokumentacji SIWZ rozdział III "Opis Przedmiotu Zamówienia" Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość obniżenia zamówienia posiłków do 37 czyli obniżenie obrotu o 50 %  w przypadku 

wystąpienia epidemii, wojny itd. w tym czasie przyszły wykonawca ma świadczyć usługę żywienia na 

zasadach określonych w umowie. 

Zwracamy uwagę, iż przyszły wykonawca przy tak dużym ryzyku utraty obrotu (przy ponoszeniu 

kosztów stałych) będzie musiał to ryzyko wkalkulować w cenę  za osobodzień. 

Mając na uwadze powyższe proponujemy wprowadzenie zapisu: 

"W przypadku spadku obrotu o 20% , który będzie utrzymywał się przez okres powyżej jednego miesiąca 

przyszły wykonawca będzie miał możliwość ubiegania się o ryczałt finansowy, który pozwoli na 

pokrycie start finansowych  wynikających  z utraty planowanego obrotu.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości wprowadzenia ww. zapisu do umowy. 
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6. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż Zamawiający raz w roku będzie przeprowadzała audyt zgodny z 

normą ISO 9001 to Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem takiego certyfikatu i załączyć do 

oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia certyfikatu. To Zamawiający posiada certyfikat ISO 

9001–2015 i wg tych zasad będzie przeprowadzał audyt. Wykonawcy nie muszą posiadać takiego 

certyfikatu, lecz muszą się zgodzić na przeprowadzenie audytu zgodnie z normą ISO 9001-2015. 

7. Z treści art. 36b p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców wynika, iż obowiązek wskazania 

nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty. Na etapie 

składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego 

usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi 

Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu 

wymagane dane i informacje o podwykonawcy (zgodnie z art. 36b ust.1a P.zp.). W związku z 

powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw 

podwykonawców  oraz załączania oświadczenia dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, 

którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w 

wyjaśnieniach niskiej ceny? 

Odpowiedź: Tak, obowiązek wskazania nazw podwykonawców  oraz załączania oświadczenia dotyczy 

jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub 

których wykonawca będzie chciał uwzględnić na późniejszym etapie postępowania, np. przy wyjaśnieniu 

niskiej ceny. 

8. Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownych o których mowa w  umowie. W doktrynie prawa 

zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie 

Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie 

rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej 

konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną 

podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 

ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą 

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe 

znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: 

KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma 

charakter wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. 

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego wysokość kar umownych ma charakter stricte odszkodowawczy i 

kompensacyjny. Zważyć należy, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie 
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skutkującym przesłankami zastosowania kary umownej co do zasady wiąże się z natychmiastową 

koniecznością zapewnienia usługi pacjentom w niewykonanym lub nienależycie wykonanym zakresie, i 

koszty te odpowiadają wysokością przyjętym karom umownym. W konsekwencji Zamawiający nie widzi 

możliwości zmiany treści istotnych postanowień umowy w tym zakresie. 

9. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie we wzorze umowy na świadczenie usług zapisu dotyczącego 

waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Proponujemy następujący zapis: „Wynagrodzenie Wykonawcy 

może podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych według obwieszczenia Prezesa 

GUS ogłoszonego na dany rok, przy czym wysokość ewentualnej zmiany ceny będzie ustalone na drodze 

dwustronnych uzgodnień Wykonawcy z zamawiającym”. Brak klauzuli waloryzacyjnej w umowie 

długoterminowej jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i prowadzi z jednej strony do 

pokrzywdzenia interesów Wykonawcy w sytuacji nieuwzględnienia waloryzacji, z drugiej zaś strony 

skutkuje obniżeniem jakości świadczonej usługi, co jest negatywnie odbierane przez Zamawiającego. 

Wprowadzanie klauzul waloryzacyjnych jest zatem korzystne dla obu stron umowy, gdyż pozwala na 

dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do warunków rynkowych (np. zmieniających się cen 

artykułów spożywczych) oraz daje pewność Zamawiającemu, że usługa świadczona na jego rzecz daje 

rękojmię właściwego jakościowego poziomu realizacji zakontraktowanej usługi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości zmiany treści istotnych postanowień umowy w tym 

zakresie. 

10. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy – poprzez dookreślenie zasad realizacji 

przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do 

przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera 

postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

1. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 

ust. 5).   

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
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Zamawiający w projekcie umowy w sposób następujący naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień 

Publicznych: 

1. Nie zawarł w projekcie umowy  wszystkich  obligatoryjnych przesłanek zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy wymienionych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp ,  

2. Zamawiający w postanowieniach umownych zaniechał wskazania terminu od którego będzie 

obowiązywała waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zmienionej wysokości. 

Wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań 

wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, 

jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o 

wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie 

jasnych mechanizmów waloryzacji w razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 

142 ust 5 PZP.  

Od obowiązku wprowadzenia takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku 

odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora  postępowania 

przetargowego. Brak takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę SIWZ, co może skutkować nawet 

nieważnością całego postępowania.  

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy 

zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w 

szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których 

mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP., odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający 

są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez  zastąpienie materiałów 

potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej 

jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki  

Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są 

niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność 

finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich 

słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 

ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego 

zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek 

zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia 

wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego 

koniecznych zmian.  

Skoro te zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 

ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści 
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stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w 

życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, 

czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem 

obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron 

umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy. 

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z PZP, do SIWZ do projektu umowy: 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 

wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d.  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których 

mowa w ust. 1.  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
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6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów 

wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b), c) i d). 

Odpowiedź: 

Przepis art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, wskazuje na obowiązek wprowadzenia „odpowiednich zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy” w przypadkach wskazanych w tym przepisie, 

natomiast z treści ww. przepisu nie wynika obowiązek automatycznego podwyższania kwot 

wynagrodzenia wykonawców np. o współczynnik wzrostu kosztów pracy, bowiem każda zmiana kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy dokonywana w oparciu o art. 142 ust.  5 ustawy Pzp powinna być poparta 

odwołaniem się do stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dokumentów załączanych do umowy: 

kalkulacji kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu 

zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz wykonawcy. Jednocześnie 

zmiany ta mają charakter co do zasady przewidywalny i pozwalają na analizy kosztów i planowanie z 

wyprzedzeniem zaistnienia przesłanek do stosowania postanowień umowy implementujących art 142 ust 

5 ustawy Pzp, a tym samym zawarcie stosowanych aneksów w sposób umożliwiający zmianę 

wynagrodzenia od momentu zaistnienia wpływu zaistniałych okoliczności na koszty ponoszone przez 

Wykonawcę. 

11. Czy Zamawiający odstąpi od kary za spóźnienie, jeżeli będzie ono spowodowane przyczynami 

niezależnymi od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć i nie miał na nie wpływu? 

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od kary za spóźnienie, jeżeli będzie ono spowodowane przyczynami 

niezależnymi od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć i nie miał na nie wpływu. 

12. Czy Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień przed wydaniem posiłków 

pacjentom? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie nałoży kary na Wykonawcę, jeśli ten usunie uchybienia przed 

wydaniem posiłków pacjentom. 

13. Prosimy o uwzględnienie odchyłu od wymaganej temperatury ±5º. 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę  na odchylenia temperatury  ±5º. 

14. Prosimy o podanie średnich stanów żywionych zrealizowanych w okresie kwiecień- marzec 2020 r. z 

rozbiciem na poszczególne miesiące. Dane proszę umieścić w poniższej tabeli. 

Odpowiedź:  
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Posiłek Maj 

2019 

Czerwiec 

2019  

Lipiec  

2019 

Sierpień  

2019 

Wrzesień 

2019 

Październik 

2019 

Listopad 

2019 

Grudzień 

2019 

Styczeń 

2020  

Luty  

2020  

Marzec  

2020  

Kwiecień 

2020 

             

Śniadanie 1787 1666 1680 1953 1793 1928 1769 1525 1696 1928 1613 1364 

Obiad 1909 1729 1747 2012 1868 2010 1839 1589 1785 1983 1646 1370 

Kolacja 1821 1650 1680 214 1865 1982 1794 1540 1735 1948 1622 1374 

 

15. 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 pokonsumpcyjne  muszą być odbierane w miejscu ich wytworzenia tj. 

miejscu, w którym posiłek został spożyty. 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 odpadami 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.  

Pragniemy również zaznaczyć, że w dniu 01.01.2020 r. wchodzi w życie Baza Danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zgodnie z prawem, aby przekazać jakikolwiek odpad, który 

nie jest odpadem komunalnym, jego Wytwórca, czyli Szpital, zobowiązany będzie do wygenerowania 

Karty Przekazania Odpadu i wskazania w systemie elektronicznym firmy, która ten odpad odbierze (i jest 

do tego uprawniona). Żadna z firm cateringowych działających na rynku polskim nie ma zezwolenia na 

odbiór odpadów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, by Wykonawca gospodarował odpadami powstałymi w czasie wydawania i 

spożywania posiłków. W dziale I SIWZ Instrukcja dla wykonawców pkt. 1 c) Wykonawca zapisał, że: 

„Koszt wywozu zużytych naczyń leży po stronie Zamawiającego.” Podkreślił natomiast, że „Nie istnieje 

możliwość mycia pojemników i naczyń w obiektach Zamawiającego.” 

 

16. W związku z panującą pandemią COVID- 19 prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do SIWZ 

poniższego zapisu: " w sytuacji gdy Zamawiający zamówi w okresie panowania pandemii COVID - 19 w 

ciągu miesiąca XX% szacowanej w SIWZ ilości osobodni zapłaci Wykonawcy kwotę faktury za pełną 
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pulę szacowanych osobodni w ciągu miesiąca, pomniejszoną o kwotę, która będzie stanowić sumę wsadu 

do kotła za osobodni brakujące do szacowanej w SIWZ ilości osobodni". 

Odpowiedź: Zamawiający nie powinien ponosić dodatkowych kosztów z powodu pandemii. Wykonawca 

powinien wkalkulować takie koszty w swoje ryzyko gospodarcze. W tej sytuacji Zamawiający dopuszcza 

jednak możliwość, by Wykonawca wystąpił o zmianę umowy, ale w danej sytuacji, kiedy będzie można 

konkretnie oszacować koszt takich zmian. 

17. W związku z panującą pandemią COVID- 19 prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w celu 

zachowania zasady jawności otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust 2 PZP umożliwi Wykonawcom 

uczestnictwo w otwarciu ofert. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy zgodnie z 

poglądem doktryny prawa zamówień publicznych o podanie linku z adresem strony internetowej, gdzie 

będzie możliwość obejrzenia relacji on-line  z otwarcia. 

Odpowiedź: Zamawiający umożliwia udział w otwarciu ofert, przy zachowaniu obowiązujących zasad 

 sanitarnych (maseczki, dezynfekcja rąk).  

18. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku 

nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z 

przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie, objęcie kwarantanną) 

Uzasadnienie: Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach 

losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie 

przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim czy objętych 

kwarantanną. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. 

wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w 

sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak 

na wstępie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości zmiany treści istotnych postanowień umowy w tym 

zakresie. 

19. Czy w związku ze stanem epidemii szpital zgodzi się na zmianę miejsc produkcyjnych, w związku z 

możliwym zamknięciem kuchni z powodu kwarantanny pracowników? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgadza się, by w razie zagrożenia epidemiologicznego, bądź 

konieczności odbycia kwarantanny przez pracowników, Wykonawca zmienił miejsce produkcji, jednak 

nowe miejsce musi spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ i umowie do niniejszego 

postępowania. 

 

20. W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 31 marca 2020 r. pod 

poz. 568 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: "Ustawa"), Prosimy o 

wprowadzenie do projektu umowy zapisów zgodnie z propozycja poniżej: 

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w 

ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w 

uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:  

1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 

lub jej części,  

2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy 

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

Odpowiedź: Jako że  postanowienia ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znajdują 

zastosowanie niezależnie od treści umów o zamówienie publiczne, nie ma potrzeby implementacji 

jakichkolwiek treści dla stosowania tych reguł, w konsekwencji Zamawiający nie widzi możliwości 

zmiany treści istotnych postanowień umowy w tym zakresie. 

21. Czy wykonawca dobrze rozumie, że wymagany dodatek warzywny do śniadania i kolacji ma być po 

100gr do każdego posiłku? 

Odpowiedź: Tak, wymagany dodatek warzywny do śniadania i kolacji ma mieć po 100 gram do każdego 

posiłku. 

22. Prosimy o podanie ilości żywionych w okresie od 01 stycznia 2019 do 29 lutego 2020 z rozbiciem na 

poszczególne miesiące.  

Odpowiedź: Ilości te zostały opublikowane w odpowiedziach na pytania w dniu 29.06.2020 r. 

 

23. Prosimy o podanie ilości żywionych w okresie pandemii od 01 marca 2020 do 31 maja 2020 z 

rozbiciem na poszczególne miesiące.  

Odpowiedź: 

 ŚNIADANIE OBIAD  KOLACJA 
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Marzec 2020 1613 1646 1622 

Kwiecień 2020 1364 1370 1374 

Maj 2020 1480 1506 1484 

Czerwiec 2020 1341 1395 1396 

 

24. Prosimy o informację do ilu oddziałów mają zostać dostarczone posiłki?  

Odpowiedź: Posiłki muszą być dostarczone do trzech oddziałów szpitalnych. Ilość łóżek 38 -I/ 40-II/ 26-

III. 

 

25. Dotyczy Załącznika nr 1, pkt. 1 c) Prosimy o informację na jakich naczyniach Zamawiający ma 

zamiar serwować dania po wejściu w życie rozporządzenia UE o zakazie używania naczyń plastikowych? 

Zastąpienie naczyń plastikowych naczyniami eco znacznie podwyższy cenę produktu niż zastosowanie 

porcelanowej zastawy stołowej.  

Odpowiedź: W przypadku zmiany przepisów dotyczących używania naczyń plastikowych, Wykonawca 

musi zastąpić je innym rodzajem naczyń jednorazowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością i 

posiadających odpowiednie certyfikaty i znaki jakości. 

26. Dotyczy Załącznika nr 1, pkt. 1 c) Prosimy o pozwolenie na zastąpienie naczyń jednorazowego 

użytku porcelanową zastawą stołową i tradycyjnymi sztućcami.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza użytkowania naczyń porcelanowych. W okresie pandemii 

naczynia porcelanowe są mniej bezpieczne. Zamawiający nie posiada warunków lokalowych by 

przechowywać brudne naczynia do chwili odbioru, a obiad i kolacja odbierane będą dnia następnego 

rano. 

27. Dotyczy Załącznika nr 1, Zamawianie posiłków pkt.1.1. Prosimy o zmianę sposobu odbierania listy 

zapotrzebowania (załącznik nr 9) zamieniając formę pisemną na przekazywanie informacji za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na podanego maila.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, co zostało zapisane w odpowiedzi na pytanie 3 

opublikowanej w dniu 29.06.2020 r. 

28. Dotyczy Załącznika nr 1, Zamawianie posiłków pkt.1.1 Prosimy o pozwolenie odbioru brudnych 

pojemników GN i innych pojemników transportowych podczas dostarczenia kolejnych posiłków tzn. 

odbiór pojemników ze śniadania przy dostarczeniu obiadów; odbiór pojemników z obiadów przy 

dostarczeniu kolacji; odbiór pojemników z kolacji przy dostarczeniu śniadania kolejnego dnia.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Pojemniki z obiadu i kolacji mogą być odbierane 

dnia następnego rano. Kolacja jest dostarczana z obiadem. 
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29. Czy w dniach, gdzie kolacja nie jest ciepła może być dostarczana łącznie z obiadem?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, co zostało zapisane w odpowiedzi na pytanie 5 

opublikowanej w dniu 29.06.2020 r. 

30. Prosimy o podanie przykładowego jadłospisu stosowanego u Zamawiającego.  

Odpowiedź:  

PRZYKŁADOWY   JADŁOSPIS ZAMAWIAJĄCEGO 

ŚNIADANIE: ZUPA MLECZNA z lanym ciastem 300ml (1,3,7) 

 

 DIETA PODSTAWOWA: 

Śniadanie:chleb 100g(1,6),bułka kanapkowa 50g(1,6),masło 82%tł. 15g(7),serek homo. Waniliowy  60g 

(7),kawa zbożowa z mlekiem i cukrem 250ml(1,7), 

Obiad:zupa kapuśniak z ziemniakami 400ml(1,3,6,7,9,10,11,13),Ryba pieczona 90g(1,3,4,5,9),ziemniaki 

200g(7),sałata z jogurtem 70g (7) 

Kolacja:chleb 100g(1,6),bułka kanapkowa 50g(1,6),masło 82%tł. 15g(7),ser topiony 50g(7),herbata z 

cukrem 250ml 

 

DIETA WĄTROBOWA i LEKKOSTRAWNA 

Śniadanie: chleb 100g(1,6),bułka kanapkowa 50g(1,6),masło 82%tł. 15g(7),serek homo. Waniliowy  60g 

(7),kawa zbożowa z mlekiem i cukrem 250ml(1,7), 

Obiad: zupa grysikowa 400ml(1,3,6,7,9,10,11,13),Ryba pieczona 90g(1,3,4,5,9),ziemniaki 200g(7),sałata 

z jogurtem 70g (7) 

Kolacja: chleb 100g(1,6),bułka kanapkowa 50g(1,6),masło 82%tł. 15g(7),powidła śliwkowe 

50g(1),herbata z cukrem 250ml 

 

DIETA WYSOKOBAŁKOWA : 

Śniadanie: chleb 100g(1,6),bułka kanapkowa 50g(1,6),masło 82%tł. 15g(7),serek homo. Waniliowy  60g 

(7),kawa zbożowa z mlekiem i cukrem 250ml(1,7),jogurt 1 szt(1,7) 

Obiad: zupa grysikowa 400ml(1,3,6,7,9,10,11,13),Ryba pieczona 90g(1,3,4,5,9),ziemniaki 200g(7),sałata 

z jogurtem 70g (7) 

Kolacja: chleb 100g(1,6),bułka kanapkowa 50g(1,6),masło 82%tł. 15g(7),powidła śliwkowe 

50g(1),herbata z cukrem 250ml 

             DIETA CUKRZYCOWA: 

Śniadanie: chleb 100g(1,6),chleb graham 50g(1,6),masło 82%tł. 15g(7),serek homo. 60g (7),kawa 

zbożowa z mlekiem  250ml(1,7), 
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II śniadanie:  jabłko 1szt 

Obiad: zupa kapuśniak z ziemniakami 400ml(1,3,6,7,9,10,11,13),Ryba pieczona 90g(1,3,4,5,9),ziemniaki 

200g(7),sałata z jogurtem 70g (7) 

Kolacja: chleb 150g(1,6),masło 82%tł. 15g(7),ser topiony 50g(7),herbata 250ml 

 

DIETA CUKRZYCA WĄTROBOWA: 

Śniadanie: chleb 100g(1,6),bułka kanapkowa 50g(1,6),masło 82%tł. 15g(7),serek homo. 60g (7),kawa 

zbożowa z mlekiem  250ml(1,7), 

II śniadanie:  jabłko 1szt 

Obiad: zupa grysikowa 400ml(1,3,6,7,9,10,11,13),Ryba pieczona 90g(1,3,4,5,9),ziemniaki 200g(7),sałata 

z jogurtem 70g (7) 

Kolacja: chleb 150g(1,6),masło 82%tł. 15g(7),serek wiejski 50g(7),herbata 250ml 

  

         SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE 

NIETOLERANCJI 

     1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies 

lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne,2.    Skorupiaki i produkty pochodne;3. Jaja i 

produkty pochodne;4. Ryby i produkty pochodne, 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty 

pochodne;6. Soja i produkty  pochodne, 7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), 8. Orzechy,9. 

Seler i produkty pochodne;10. Gorczyca i produkty pochodne;11. Nasiona sezamu i produkty 

pochodne;12. Dwutlenek siarki i siarczyny 13. Łubin i produkty pochodne;14. Mięczaki i produkty 

pochodne. 

 

 

31. Zamawiający w rozdziale V pkt. 1 c) pisze: „Wykonawca dostarczy przykładowy jadłospis dla diet 

ogólnej, lekkostrawnej i cukrzycowej 4-posiłkowej (z II śniadaniem) wraz z podaniem wartości 

kalorycznej”. Prosimy o informację na ile dni ma być sporządzony jadłospis.  

Odpowiedź: Wykonawca dostarczy przykładowy jadłospis dzienny dla diet ogólnej, lekkostrawnej i 

cukrzycowej 4-posiłkowej (z II śniadaniem) wraz z podaniem wartości kalorycznej. 

32. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi żywienia ludzi chorych („Zasady prawidłowego żywienia ludzi 

chorych w szpitalach” pod red. Prof. Dr hab. med. Mirosława Jarosza z 2011r) białko powinno dostarczać 

10-15% energii, tłuszcze 20-30% energii a węglowodany 45-65% energii dziennie. Prosimy o 

potwierdzenie iż Zamawiający uzna za poprawne jadłospisy przygotowane zgodnie z wyżej 

wymienionymi wartościami.  
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Odpowiedź: Zamawiający uzna za poprawne jadłospisy przygotowane zgodnie z wyżej wymienionymi 

wartościami.  

33. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie wszystkich surówek w diecie cukrzycowej, czy tylko 

dozwolonych w diecie lekkostrawnej?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie  surówek w diecie cukrzycowej dozwolonych w diecie   

        lekkostrawnej. 

34. Czy Zamawiający wymaga stosowania masła 82% we wszystkich dietach, również cukrzycowych? 

Masło jest produktem niewskazanym w diecie cukrzycowej, dozwolone i właściwe jest używanie w tej 

diecie margaryn roślinnych kubkowych o zmniejszonej zawartości tłuszczu. Czy Zamawiający dopuszcza 

stosowanie tego tłuszczu do smarowania pieczywa w diecie cukrzycowej?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stosowania masła 82% we wszystkich dietach. 

35. Proszę o wykazanie aktualnej stawki za osobodzień za jaką jest realizowany przedmiot zamówienia z 

uwzględnieniem wszystkich zmian waloryzacyjnych.  

Odpowiedź: Stawki aktualne zostały opublikowane w odpowiedzi na pytanie 2 w dniu 29.06.2020 r. 

Stawki te nie były waloryzowane, ponieważ nie było takiej potrzeby. 

36. Dotyczy wzoru umowy §8, pkt. 6. Prosimy o zmianę terminu płatności faktury VAT na 30 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności faktury VAT na 30 dni.  

37. Zamawiający we wzorcu umowy określa sposób regulowania płatności za wykonaną usługę na 

podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i 

dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: nieustrukturyzowanych faktur, faktur 

korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację 

wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących 

zapisów:  

„Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:  

nieustrukturyzowanych faktur , faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n  

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 

Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………  

Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu 

mailowego. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 

…………………….”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis. 

38. Dotyczy wzoru umowy §10, pkt. 1. Prosimy o dodanie zapisu, iż zalecana procedura nakładania kar 

winna uwzględniać następujące etapy:  
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1) zgłoszenie Wykonawcy zastrzeżeń przez Zamawiającego winno następować w ramach postępowania 

reklamacyjnego niezwłocznie od momentu stwierdzenia przypadków niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy,  

2) brak niezwłocznego usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych przypadków niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy winien być stwierdzany w formie protokołu reklamacyjnego przez 

komisję z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy niezwłocznie od momentu 

stwierdzenia zastrzeżeń, w którym zostanie określony precyzyjnie zakres naruszenia oraz wnioski 

pokontrolne.  

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości wprowadzenia ww. zapisu do umowy. 

 

39. Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych 

zastrzeżonych w powyższych przepisach:  

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 

przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w 

umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania 

uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być 

uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone 

wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko 

powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. 

sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej 

istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez 

Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące 

naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu 

takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności 

prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na 

względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 

124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W 

uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu 

wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość 

poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona 

interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu 

wierzyciela”.  
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Odpowiedź:  Zamawiający nie widzi możliwości wprowadzenia ww. zapisu do umowy. 

40. Proszę o informację, jak będą realizowane obowiązki stron w przypadku wystąpienia tzw. „siły 

wyższej”. Jednocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia pandemią koronawirusa, wnoszę o 

wprowadzenie do wzorca umowy postanowień dotyczących wystąpienia siły wyższej. Poniżej 

przykładowe zapisy, które zamawiający – wzorem innych zamawiających publicznych - mógłby 

wprowadzić do wzorca umowy:  

SIŁA WYŻSZA  

1) Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze 

względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.  

2) Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy ze względu na 

działanie Siły Wyższej nie jest narażona na konsekwencję finansowe (w tym odsetki, kary albo inne 

konsekwencje finansowe) lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia 

obowiązków Umownych.  

3) Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i 

któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany 

nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, 

zamieszki i strajki, które uniemożliwia wykonywanie Przedmiotu Umowy.  

4) Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku 

Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia 

będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w 

jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania 

zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.  

5) W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 

wynikających z Umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie oraz możliwość odstąpienia od 

naliczania kar umownych w związku z działaniem siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie, którego 

wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 

związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwia wykonywanie 

Przedmiotu Umowy. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron 

o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która 

dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z 

Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 

alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie 
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Siły Wyższej. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy.  

41. W związku z panującą pandemią i gwałtownym spadkiem ilości żywionych w placówkach 

medycznych na terenie całego kraju wnosimy o dodanie zapisu do umowy:  

W przypadku gdy ilość i zakres świadczenia Wykonawcy (liczba osobodni posiłków) będzie zmniejszona 

przez Zamawiającego od deklarowanej w SIWZ/umowie wówczas Wykonawcy będzie przysługiwało 

dodatkowe wynagrodzenie wyliczone jako iloczyn różnicy pomiędzy obniżoną ilością osobodni i 

rzeczywistym wykonaniem świadczenia oraz współczynnikiem 60 % liczonym od jednostkowej ceny 

osobodnia.  

Taki zapis pozwoli wykonawcy na zapewnienie ciągłości realizacji umowy a jednocześnie należyte 

wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez zabezpieczenie pokrycia kosztów stałych usługi.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzi takiego zapisu, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w punkcie 

20. 

42. Jeżeli Zamawiający nie zamierza realizować zamówienia na szacowanym dziennym poziomie, to 

wnioskujemy aby we wzorze umowy Zamawiający wprowadził stawkę jednostkową kroczącą w 

zależności od ilości zamawianych posiłków, dla przykładu:  

Stawka jednostkowa dla posiłków (śniadanie+obiad+kolacja) zamawianych w zakresie od 80-51: x zł  

Stawka jednostkowa dla posiłków (śniadanie+obiad+kolacja)zamawianych w zakresie od 50-30: y zł  

Stawka jednostkowa dla posiłków zamawianych w zakresie poniżej 29: z zł  

W obecnej sytuacji pandemii koronawirusa proponowana wyżej forma rozliczania jest nie tylko korzystna 

dla Zamawiającego, ale pozwala mu także na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków 

publicznych, a tym samym wpisuje się w podstawowe cele związane z dyscypliną finansów publicznych. 

W przypadku braku możliwości rozliczania się według wartości kroczących, obecna trudna do 

przewidzenia sytuacja sprawi, że Wykonawcy aby uwzględnić ewentualne spadki zamawianych posiłków 

przy konieczności ponoszenia kosztów stałych mogą oferować wykonanie usługi drożej niż to wynika z 

faktycznych kosztów realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę. Dopuszcza jej wprowadzenie zgodnie z zapisem w 

pkt. 20.  

43. Prosimy o informację kto obecnie świadczy usługę żywienia (nazwa Wykonawcy). 

Odpowiedź: Obecnie usługi żywienia świadczy Konsorcjum CATERMED SA, ul. Traktorowa 126, Łódź 

i JOL-MARK Sp. z o.o., ul. Portowa 16 G, Gliwice.  

44. Proszę o informację czy Zamawiający na bieżąco wywiązuje się z obowiązku płatności wobec 

obecnego Wykonawcy. Jeśli nie, prosimy o podanie uśrednionej wartości (w dniach) z okresu zaległości 

Zamawiającego wobec Wykonawcy.  
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Odpowiedź: Wszystkie płatności wobec dotychczasowego Wykonawcy są regulowane na bieżąco. 

Z wyrazami szacunku 

 

  


