
 

Katowice, dnia 07.07.2017 r. 
ZP/2733/17 

Uczestnicy postępowania  
przetargowego  
W s z y s c y  

 
Dot. przetargu nieograniczonego na Catering – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia 
pacjentów     
 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 W formularzu ofertowym Zamawiający wymaga podania ceny netto, brutto oraz stawki podatku VAT 

jednej porcji „suchego prowiantu”, biorąc pod uwagę to, że Zamawiający w siwz dokładnie określił jakie 
produkty będą wchodziły w skład „suchego prowiantu” Wykonawca już teraz wie, że nie będzie w stanie 
podać jednej ceny brutto oraz % VAT, ponieważ wskazane produkty podlegają różnym stawką podatku 
VAT.  
W związku z tym prosimy o rozstrzygnięcie jak w takiej sytuacji wykonawca ma wypełnić formularz 
ofertowy i wyliczyć cenę  brutto 1 porcji suchego prowiantu, która za każdym razem może być inna – w 
zależności od wybranych przez Zamawiającego składników. Wykonawca proponuje dokonać modyfikacji 
formularza ofertowego w taki sposób aby  w miejsce ceny netto i brutto jednej porcji suchego prowiantu 
Zamawiający wpisał nazwy towarów handlowych:  
-masło 10g 
- ser (różne rodzaje) 50g 
- pasztet drobiowy 50g  
- miód  50g 
- dżem 50g 
i wyznaczył miejsce na wpisanie ich cen netto oraz brutto. Takie rozwiązanie umożliwi dokonywanie 
comiesięcznych rozliczeń pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym w oparciu o faktyczne ilości 
dostarczonych poszczególnych produktów handlowych a nie porcji „suchego prowiantu”.      

Odp.:  Zamawiający dokonał zmiany w przedmiocie zamówienia w ten sposób, że nie obejmuje on już dostaw 
tzw. suchego prowiantu – patrz: zmiany SIWZ pkt 1. 

Pyt. 2 Na podstawie zestawień/statystyk z okresu ostatnich 12 miesięcy ile osobodni średnio miesięcznie liczył 
oddział ZPO (w poszczególnych 12 miesiącach)? 

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi. .  

Pyt. 3 Jaki minimalny okres Zamawiający pozostawi wykonawcy na przygotowanie się do rozpoczęcia realizacji 
zamówienia (np. zakup wózków bemarowych) od chwili zawarcia z nim umowy? 

Odp.: Zgodnie z pzp Zamawiający wyznacza termin  nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Okres obowiązywania 
umowy wskazano w § 4 wzoru umowy (ze zmianą). Termin dostarczenia wózków bemarowych - do 30 dni 
od dnia zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 1 lit. k) wzoru umowy). 

Pyt. 4 Czy we wszystkich budynkach w których będzie miała miejsce dystrybucja posiłków dostępna będzie dla 
wykonawcy winda z której będzie mógł swobodnie korzystać aby uniknąć noszenia pojemników z 
posiłkami po schodach?  



 

Odp.: Tak, przy czym awarie wind oraz przerwy w dostawach prądu nie zwalniają Wykonawcy z dostarczania  
posiłków do miejsc wymienionych w Załączniku nr 6 do SIWZ pkt II.1 Miejsce dostaw dziennych posiłków 
(tzw. punkty odbioru). 

Pyt. 5 Ile kosztuje Zamawiającego dostarczane przez aktualnego wykonawcę śniadanie, obiad, podwieczorek  i 
kolacja? Prosimy o podanie cen jednostkowych netto poszczególnych posiłków z podziałem na posiłki 
standardowe i ponadstandardowe.  

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi.  

Pyt. 6 Jaka jest obecnie cena 1 porcji „suchego prowiantu” netto oraz jaka stawka podatku VAT doliczana jest do 
ceny netto „suchego prowiantu”? 

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi. Dodatkowo Zamawiający odsyła do odpowiedzi 
na pyt 1.  

Pyt. 7 Na podstawie informacji z ostatnich 12 miesięcy ilu pacjentów  (w osobodniach ) było hospitalizowanych 
w poszczególnych miesiącach ( z podziałem na poszczególne miesiące oraz posiłki standardowe 
i ponadstandardowe)? 

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi. 

Pyt. 8 Czy zamawiający zgodzi się i przekaże przykładowy obecnie realizowany jadłospis dekadowy dla 
występujących u zamawiającego diet standardowych i ponadstandardowych zawierający informację o 
gramaturze poszczególnych składników posiłków?  

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi. 

Pyt. 9 Na podstawie ostatnich 12 miesięcy prosimy o przygotowanie i przedstawienie zestawienia zawierającego 
informację ile zestawów „suchego prowiantu” i z czego się składających  zostało przekazanych 
Zamawiającemu przez obecnego wykonawcę.   

Odp.:  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi. 

Pyt. 10 Czy zamawiający zgodzi się i dokona modyfikacji pkt II.4.6 opisu przedmiotu zamówienia (zał.nr 6) 
poprzez zmianę terminu składania zamówień na posiłki z godziny 16.00 na 14.00 albowiem będzie to w 
znaczny sposób dezorganizować funkcjonowanie obiektu wykonawcy i podnosić koszty realizacji usługi co 
bezpośrednio przeniesie się na ceny posiłków.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pyt. 11 Z uwagi na dostawę kolacji razem z obiadem prosimy o potwierdzenia przez Zamawiającego że wyraża 

zgodę aby odpady pokonsumpcyjne powstałe przy podwieczorku oraz kolacji Wykonawca mógł odbierać 
kolejnego dnia w godzinach porannych.  W przeciwnym razie łączenie dostaw mija się z celem albowiem 



 

wykonawca tak czy inaczej będzie zmuszony przyjechać do Zamawiającego w celu odbioru odpadów 
pokonsumpcyjnych.  

Odp.: Zamawiający .informuje, że pojemniki, w których umieszczone są dostarczane posiłki po obiedzie 
i ewentualne odpady pokonsumpcyjne muszą być odbierane w tym samym dniu, natomiast pojemniki, 
w których umieszczone są dostarczane posiłki po podwieczorku i kolacji oraz ewentualne odpady 
pokonsumpcyjne mogą być odebrane w dniu kolejnym. 

Pyt. 12 Prosimy o potwierdzenie że półka na naczynia w wózkach bemarowych powinna znajdować się pod 
komorami grzewczymi ? 

Odp.: Tak, półka na naczynia w wózkach bemarowych powinna znajdować się pod komorami grzewczymi.  
Pyt. 13 Ze względu na potrzebę zaopatrzenia Zamawiającego w wózki bemarowe prosimy o podanie większej 

ilości informacji na temat potrzebnych  wózków  bemarowych – przede wszystkim rozmiar (np. 2x1/1GN, 
3x1/1GN), ilość sztuk w poszczególnych rozmiarach, sposób zasilania, wymiary zewnętrzne itp. 

Odp.: Zamawiający informuje, że będzie wymagał doposażenia w następujące wózki bemarowe:  
 2-komorowy - 1 szt. 
 3-komorowy - 4 szt. 
 4-komorowy - 1 szt. 
 o wymiarach standardowych oraz zasilaniu 1-fazowym.  
 Proponowane ilości wózków bemarowych powinny być dostosowane do warunków lokalowych 

i asortymentu posiłków.  
Pyt. 14 Na podstawie ostatnich 12 miesięcy prosimy o przygotowanie i przedstawienie zestawienia zawierającego 

informację ile odpadów pokonsumpcyjnych przekazywanych było średnio miesięcznie obecnemu 
wykonawcy w poszczególnych miesiącach.  

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi. 

Pyt. 15 Czy Zamawiający bierze odpowiedzialność za uszkodzenia wózków bemarowych spowodowane ich 
nieprawidłowym obsługiwaniem przez personel szpitala? Wykonawca nie widzi podstaw ponoszenia 
kosztów naprawy urządzeń jeżeli zostały one uszkodzone przez personel szpitala w wyniku nieprawidłowej 
eksploatacji przez personel szpitala.  

Odp.: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan wózków bemarowych będący następstwem ich 

używania i eksploatacji w celach uzasadnionych przedmiotem umowy. Jednocześnie obowiązkiem 

Wykonawcy jest dostarczenie instrukcji obsługi wózków oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje uszkadzania wózków przez swój personel.  
Pyt. 16 Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ podaje: 

 " Dieta dzienna 1 osoby powinna zawierać: 2200 kcal, białko ok. 75g, tłuszcze ok. 65g i węglowodany ok. 
350g, chyba że inne, niż ww. wartości, będą uzasadnione szczególnym rodzajem danej diety (np. dieta 
ubogoenergetyczna - mniejsza wartość kaloryczna , dieta bogatobiałkowa - większa zawartość białka, itp. = 
wg zaleceń lekarza). 
Jaki procent odchylenia od ww. norm wartości odżywczych i wartości energetycznych (kcal) dopuszcza 
Zamawiający? 

Odp.: Zgodnie z zaleceniami lekarza ustalane indywidualnie i podawane każdorazowo przy zamówieniu. 
Pyt. 17 W załączniku nr 6 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w rozdziale II.3 podano, że Zamawiający 

przewiduje następujące dzienne ilości posiłków: 
a) Standardowe – 123 (w tym 30 jako wyżywienie przeznaczone dla ZPO zawierające zupy mleczne 
i podwieczorek),   
b) Ponadstandardowe – 10. 



 

Jaka ilość w/w posiłków została Zamówiona u obecnego Wykonawcy usługi w okresie od 01 czerwca 2016 
roku do 31.05.2017. Prosimy o opublikowanie tabeli z zestawieniem posiłków z poszczególnych miesięcy 
i oddziałów. Dane te pozwolą Wykonawcy precyzyjne zaplanowanie ilości naczyń transportowych. 

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 

zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte informacje, 

o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako niedotyczące 

treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi.  
Pyt. 18 Jaka jest obecna cena netto za całodzienny zestaw posiłków standartowych? 
Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 

zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi. 

Pyt. 19 Jaka jest obecna cena netto za całodzienny zestaw posiłków ponadstandardowych? 
Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 

zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi. 

Pyt. 20 Jaka jest obecna cena netto za jeden zestaw suchego prowiantu? 
Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 

zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi. 

Pyt. 21 W związku z koniecznością wyposażenia Zamawiającego na czas trwania umowy w 6 wózków 
bemarowych prosimy, o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o podanie wielkości wózków, tj. 
a) ile wózków 1-komorowych wymaga Zamawiający?  
b) ile wózków 2-komorowych wymaga Zamawiający?  
c) ile wózków 3-komorowych wymaga Zamawiający? 

Odp.: Zamawiający informuje, że będzie wymagał doposażenia w następujące wózki bemarowe:  
 2-komorowy - 1 szt. 
 3-komorowy - 4 szt. 
 4-komorowy - 1 szt. 
 o wymiarach standardowych oraz zasilaniu 1-fazowym.  
 Proponowane ilości wózków bemarowych powinny być dostosowane do warunków lokalowych 

i asortymentu posiłków.  
Pyt. 22 Czy Zamawiający posiada jakąkolwiek ilość pojemników gastronomicznych typu GN, które stanowią 

wyposażenie wózków bemarowych? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie posiada pojemników gastronomicznych typu GN. 
Pyt.23 Na ile osób należy zaplanować miesięcznie suchy prowiant? Prosimy o doniesienie się do danych 

historycznych z obecnie realizowanego kontraktu. 
Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 

zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi. Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał 
zmiany w przedmiocie zamówienia w ten sposób, że nie obejmuje on już dostaw tzw. suchego prowiantu – 
patrz: zmiany SIWZ pkt 1. 

 



 

Pyt. 24 Czy Zamawiający terminowo płaci swoje zobowiązania wobec Wierzycieli a w szczególności 
dotychczasowego Wykonawcy usługi? 

Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte 
informacje, o wyjaśnienie których zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako 
niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez odpowiedzi. 

Pyt. 25 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ 
W § 2 ust. 4 pkt. d) proponujemy dodać, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody w wózkach 
bemarowych, powstałe z przyczyn leżących po jego stronie.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan wózków bemarowych 

będący następstwem ich używania i eksploatacji w celach uzasadnionych przedmiotem umowy. 

Jednocześnie obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie instrukcji obsługi wózków oraz przeszkolenie 

personelu Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje uszkadzania wózków przez swój personel.  
Pyt.26 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  

W § 3 ust. 1 proponujemy zapisać, iż wskazanie innego podwykonawcy może nastąpić również w trakcie 
obowiązywania umowy oraz w formie pisemnej.  

Odp.: W ocenie Zamawiającego taki zapis byłby sprzeczny z pzp. 
Pyt. 27 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  

W § 3 ust. 4 proponujemy dodać, że roszczenie musi być zasadne i potwierdzone dowodami.  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 28 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  

W § 5  ust. 5 proponujemy aby pozostawić tą kwestię ogólnym przepisom Kodeksu cywilnego.  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 29 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  

Treść § 5 ust. 8 proponujemy zmienić następująco: „W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, 
odstąpienia od umowy lub innego sposobu wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego wynikającego 
z niniejszej umowy bez względu na przyczynę, Zamawiający zwróci Wykonawcy, wg księgowej wartości 
netto na dzień rozwiązania umowy, wydatki poniesione przez niego w związku z wykonaniem przedmiotu 
niniejszej umowy,  w szczególności dotyczące korzystania przez Zamawiającego z wózków bemarowych 
Wykonawcy.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.  
Pyt. 30 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  

W § 6 proponujemy dodać, iż kontrole będą każdorazowo wykonywane w obecności upoważnionej osoby 
ze strony Wykonawcy oraz dodać zapisy w brzmieniu:  
Zamawiający ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 30 minut 
od chwili odbioru kwestionowego posiłku. Niezgłoszenie reklamacji w tym terminie powoduje utratę 
możliwości złożenia reklamacji. 
− Każdorazowe stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę 

wymaga udokumentowania w protokole podpisanym przez osoby nadzorujące wykonanie umowy, 
Przez nienależyte wykonanie usługi rozumie się dostarczenie posiłku niezgodnego z zamówieniem pod 
względem ilości lub jakości (np. niewłaściwe cechy organoleptyczne, zważona zupa mleczna). 

− Usługę uważa się za wykonaną prawidłowo, gdy Zleceniobiorca usunie uchybienia w uzgodnionym 
przez ww. osoby terminie (np. dostarczy brakujący posiłek, wymieni posiłek na posiłek o właściwej 
jakości).” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę  
Pyt. 31 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  

W § 9 wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych do: 



 

− w § 9 ust. 1 pkt. a) do 30,00 zł za dzień zwłoki, 
− w § 9 ust. 1 pkt. b) do 50,00 zł za udowodniony przypadek nienależytego wykonania umowy. 
− w § 9 ust. 1 pkt. c) do 5% wartości netto usługi za miesiąc  poprzedzający odstąpienie od umowy 

oraz wyliczyć przyczyny odstąpienia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz wnioskujemy 
o wykreślenie zapisów dotyczących naliczania kary w przypadku wypowiedzenia umowy.”  
Naszym zdaniem, wypowiedzenie umowy nie powinno skutkować naliczeniem kary dla 
Wykonawcy. 

Podkreślamy, iż kara umowna ma charakter odszkodowawczy (rekompensacyjny), a jej podstawową 
funkcją jest pokrycie strat poniesionych przez podmiot uprawniony -w związku z niewłaściwym 
wykonywaniem umowy przez zobowiązanego.  
Wysokie kary umowne podwyższają cenę ofertową, gdyż Wykonawca wliczy ryzyko ich otrzymania w 
kalkulację ceny ofertowej (a więc prowadzą do nieoszczędnego dokonywania wydatków przez 
Zamawiającego).  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. Zamawiający podkreśla, że terminowe oraz jakościowo 
wysokie wykonywanie przez Wykonawcę umowy ma zasadnicze znaczenie dla Zamawiającego, z uwagi 
na to że dotyczy wyżywienia jego pacjentów w cyklu całodniowym. Choćby z tej przyczyny kary umowne 
mające funkcję dyscyplinująca musza być ma tyle znaczące, by Wykonawca należycie umowę wykonywał 
– we własnym interesie finansowym, w przeciwnym wypadku należałoby przyjąć, że Wykonawca z góry 
zakłada nienależyte wykonywanie umowy.  

Pyt. 32 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  
W § 9 ust. 2 proponujemy zapisać, iż w takim przypadku Wykonawca może zostać obciążony jedynie 
różnicą kosztów.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.  
Pyt. 33 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  

W § 9 proponujemy dodać zapis: „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 miesięcznego netto.” 

Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pyt. 34 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  

W § 9 ust. 3 zapisać, iż Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.” 

Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody.  
Pyt. 35 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  

W § 10 ust. 1 wnioskujemy o wyjaśnienie pkt. e)? 
Odp.: Opisywana sytuacja dotyczy, przykładowo: nałożenia na Zamawiającego obowiązku prowadzenia własnej 

kuchni..  
Pyt. 36 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  

W § 10 i ust. 3 wnioskujemy o dodanie zapisu:  „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
nieprawidłowości powstałe z jego winy i w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.” 

Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody.  
Pyt. 37 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  

Prosimy o wyjaśnienie treści § 10 ust. 2. pkt. h), czy usługa gospodarowania i utylizacji odpadów 
pokonsumpcyjnych może być zlecona dla uprawnionej firmy, Wykonawca może nie posiadać prawa do ich 
odbioru i utylizacji, lecz zlecać tą usługę uprawnionemu podmiotowi? W związku z tym prosimy o zmianę 
zapisu i zapisanie iż nie będzie naruszeniem tego zapisu gdy Wykonawca zleci wykonanie tej usługi 
uprawnionemu odbiorcy odpadów. Jest to dopuszczalne prawem.  



 

Odp.: Wytwórcą odpadów jest Wykonawca stąd prawidłowe postępowanie z odpadami obciąża Wykonawcę, 
który w granicach obowiązujących przepisów prawa może organizować sposób ich zagospodarowania 
i utylizacji.  

Pyt. 38 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  
Treść § 10 ust. 4 proponujemy wykreślić W zamian za wykreśloną treść proponujemy wpisać:  
„Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, w szczególności w przypadku:  

a. gdy nastąpi znaczny wzrost kosztów wytworzonych posiłków, co powodować będzie działalność 
Wykonawcy ze stratą na tym kontrakcie, 

b. znacznego ograniczenia przedmiotu niniejszego zamówienia (zmniejszenia ilości zamawianych 
posiłków), 

c. jeżeli jest to podyktowane istotnym interesem prawnym, ekonomicznym, gospodarczym lub 
finansowym Wykonawcy, 

d. innych ważnych przyczyn.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pyt. 39 W związku ze Wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ  

W § 11 proponujemy dodać zapisy w brzmieniu:  
„Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia zmiany: 
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Aneks, o którym mowa powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian 
przepisów, o których mowa w  pkt. 1) - 2).” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
  

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia 
SIWZ w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców  

 
Równocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 

w następujący sposób: 
 

1. Zał. nr 1 – formularz ofertowy – w części dotyczącej ilości posiłków otrzymuje brzmienie: 
„Posiłki standardowe:     
Cena osobodnia:  netto ……….  x 45 000 + …..% VAT = brutto…………  
 
Posiłki ponadstandardowe: 
Cena osobodnia:  netto ……….   x    3 600 + …..% VAT = brutto…………” 

2. SIWZ Część II ust. 1 pkt 7) lit. a) otrzymuje brzmienie: 
„dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek 
ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: 
i. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z treści którego wynika, że zakład został zatwierdzony do produkcji 
żywności i prowadzenia usług żywienia w systemie cateringowym, 



 

ii. Pozytywna decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca, że pojazd, który 
użyty będzie do wykonania zamówienia odpowiada wymaganiom sanitarnym do transportu  
żywności” 

3. SIWZ Część II ust. 1 pkt 7) lit. c) otrzymuje brzmienie: 
„dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:  
i. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami – zał. nr 7. 

 Spełnieniem warunku będzie wykazanie dysponowania co najmniej 1 dietetykiem z minimum 3-letnim 
stażem pracy w zawodzie dietetyka oraz kucharzami – minimum   1 osoba/zmianę, w ramach której 
będzie realizowana dostawa,  

ii. wykaz środków transportu, których Wykonawca użyje do wykonania zamówienia – zał. nr 9. 
iii.  Opis procedury lub procedura mycia i dezynfekcji naczyń, urządzeń i sprzętu, środków transportu 

itp., użytych do wykonania zamówienia”  
4. SIWZ Część III ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy , może wezwać 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy (wymienionych w 
Części II SIWZ), w tym spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 
takich jak:  
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

2) Dokument, o którym mowa w Części II ust. 1 pkt 7) lit. a) ppkt i.  
3) Dokument, o którym mowa w Części II ust. 1 pkt 7) lit. a) ppkt ii.  
4) Dokument, o którym mowa w Części II ust. 1 pkt 7) lit. c) ppkt i.  
5) Dokument, o którym mowa w Części II ust. 1 pkt 7) lit. c) ppkt ii.  
6) Dokument, o którym mowa w Części II  ust. 1 pkt 7) lit. c) ppkt iii.   
7) Oświadczenie, że Wykonawca wykonuje/będzie wykonywał badania mikrobiologiczne środowiska 

w kuchni nie rzadziej niż co 6 miesięcy oraz, że pierwsze badanie zostanie wykonane nie później niż 
30 dni od daty obowiązywania umowy, 

8) Przykładowe jadłospisy dla każdej z diet z podaniem gramatury,  wartości kalorycznej i odżywczej 
(białka, tłuszcze, węglowodany) – wymóg dotyczy:  

     - jadłospisu 10-dniowego dla diet podstawowej i łatwostrawnej dla posiłków standardowych, 
    -  jadłospisu 5-dniowego dla diet podstawowej i łatwostrawnej dla posiłków ponadstandardowych, 

z zastrzeżeniem, że jadłospis dla posiłków ponadstandardowych musi uwzględniać 2 zestawy 
posiłków do wyboru,  

    - jednodniowego przykładowego jadłospisu diety bogatobiałkowej dla posiłku standardowego, 
    - jednodniowego przykładowego jadłospisu diety z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów 

dla posiłku standardowego, 
    - jednodniowego przykładowego jadłospisu diety łatwostrawnej o zmienionej konsystencji płynnej 

wzmocnionej (z podaniem szczegółowego składu). 

Powyższe nie dotyczy oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć zgodnie z ust. 2 wyżej”.  



 

 
5. SIWZ Część III ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez 
Zamawiającego wymaganiom: 
 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego  
(na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy) złoży:  
1) Oświadczenie, że Wykonawca wykonuje/będzie wykonywał badania mikrobiologiczne środowiska 

w kuchni nie rzadziej niż co 6 miesięcy oraz, że pierwsze badanie zostanie wykonane nie później 
niż 30 dni od daty obowiązywania umowy, 

2) Przykładowe jadłospisy dla każdej z diet z podaniem gramatury,  wartości kalorycznej i odżywczej 
(białka, tłuszcze, węglowodany) – wymóg dotyczy:  
     - jadłospisu 10-dniowego dla diet podstawowej i łatwostrawnej dla posiłków standardowych, 
    -  jadłospisu 5-dniowego dla diet podstawowej i łatwostrawnej dla posiłków 
ponadstandardowych, z zastrzeżeniem, że jadłospis dla posiłków ponadstandardowych musi 
uwzględniać 2 zestawy posiłków do wyboru,  
    - jednodniowego przykładowego jadłospisu diety bogatobiałkowej dla posiłku standardowego, 
    - jednodniowego przykładowego jadłospisu diety z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych 
węglowodanów dla posiłku standardowego, 
    - jednodniowego przykładowego jadłospisu diety łatwostrawnej o zmienionej konsystencji 
płynnej wzmocnionej (z podaniem szczegółowego składu).” 

6. W załączniku nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – w części I „Zasady dostaw posiłków” skreśla 
się pkt 3. 

7. W załączniku nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – w części I „Organizacja dostaw posiłków” 
pkt II.5. Sposób dostarczania posiłków i odbioru pojemników oraz odpadów pokonsumpcyjnych ppkt 9 
otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawcę obciąża odbiór odpadów pokonsumpcyjnych wytworzonych u Zamawiającego w następstwie 
wykonywania przedmiotu zamówienia (wytwórcą odpadów jest Wykonawca). Wykonawca zobowiązuje 
się do przekazania Zamawiającemu pojemników na odpady pokonsumpcyjne posiadających odpowiednie 
atesty i dopuszczenia, w ilości niezbędnej do składowania w nich odpadów pokonsumpcyjnych 
uzyskanych po każdej z dostaw dziennych posiłków, nie mniejszej, niż 2 sztuki pojemników w każdym 
dniu (zamykane, przeznaczone do odpadów płynnych i suchych), każdy o pojemności minimum 20 litrów. 
Pierwsze 2 sztuki pojemników  podlegają dostarczeniu  na 2 dni przed pierwszym dniem dostarczania 
posiłków. Pojemniki wypełnione choćby częściowo odpadami pokonsumpcyjnymi są odbierane przez 
Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, a w zamian za nie Wykonawca pozostawia Zamawiającemu pojemniki 
puste i zdezynfekowane”.  

8. W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 1 ust. 3 lit b) otrzymuje brzmienie: 
„zagwarantowanie przez Wykonawcę odbioru  odpadów pokonsumpcyjnych zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa oraz wstawienie przez Wykonawcę u  Zamawiającego pojemników do 
gromadzenia i przechowywania odpadów”   

9. W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 2 ust. 1 lit d) otrzymuje brzmienie: 
„zagwarantowania codziennego odbierania odpadów pokonsumpcyjnych z posiłków Wykonawcy o 
odpowiednim kodzie odpadu oraz zapewniania odpowiednich, szczelnie zamykanych pojemników do 
gromadzenia, przechowywania i transportu ww. odpadów”  

10. W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 2 ust. 1 lit e) otrzymuje brzmienie: 



 

„utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w 
obowiązujących przepisach prawnych” 

11. W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 4 otrzymuje brzmienie: 
„Czas trwania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy. Pierwszym dniem dostarczania przez Wykonawcę 
Zamawiającemu posiłków zgodnie z umową jest 7 (siódmy) dzień od dnia zawarcia umowy. Postanowienie 
zdania poprzedniego nie uchyla obciążających strony od dnia podpisania umowy obowiązków umownych 
o charakterze organizacyjnym i przygotowawczym (np. opracowanie jadłospisów, ustalenie pierwszego 
zapotrzebowania, organizacja wózków bemarowych, etc.). Pierwsze jadłospisy 10 - dniowe Wykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu na 5 dni przed pierwszym dniem dostarczania posiłków”.  

12. W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Za dostarczone Zamawiającemu w każdym miesiącu kalendarzowym posiłki, Wykonawcy przysługuje 
świadczenie pieniężne netto (bez podatku od towarów i usług) stanowiące sumę kwot ustalonych w 
następujący sposób:     
1) wyżywienie standardowe:  

liczba osobodni x cena netto osobodnia posiłku standardowego określona w ofercie przetargowej 
(liczba osobodni = suma posiłków dostarczonych przez Wykonawcę w danym miesiącu 
rozliczeniowym tj. śniadań, obiadów i kolacji dzielona na „3”)  

2) wyżywienie ponadstandardowe: 
liczba osobodni x cena netto osobodnia posiłku ponadstandardowego określona w ofercie 
przetargowej (liczba osobodni = suma posiłków dostarczonych przez Wykonawcę w danym 
miesiącu rozliczeniowym tj. śniadań, obiadów i kolacji dzielona na „3”)”. 

13. W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Sumy netto ustalone za dany okres rozliczeniowy w sposób, o którym mowa w ust. 2 wyżej, podlegają 
zwiększeniu o podatek od towarów i usług w stawce wskazanej w ofercie przetargowej. Zapłata tak 
ustalonej odpłatności będzie następowała z dołu (tj. za miesiąc miniony), na podstawie faktur sprzedaży 
wystawianych przez Wykonawcę za okres rozliczeniowy  i dostarczonych Zamawiającemu, przelewem, na 
rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w ______________ o numerze _______________________, 
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia każdej faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 
4 niżej”.  

 
 

Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia terminy 
składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 13.07.2017 r. godz. 1000. 
Ostateczny termin składania wadium (w niezmienionej wysokości): 13.07.2017 r. godz. 1000, dokument, o którym 
mowa w Części IV ust. 2 pkt 2-5 SIWZ nie może być sporządzony później niż do dnia 13.07.2017 r. Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 13.07.2017 r. o godz. 1100. 
 
 
 

Z poważaniem 
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