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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w zakresie  
żywienia pacjentów (średnio 440 osób dziennie) na bazie przyjętych w dzierżawę pomieszczeń wraz z  

utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych oraz wywozu odpadów komunalnych”
(ZP 18/2009) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania. 

I.  Pytanie 
Prosimy o podanie średnich kosztów medialnych jakimi obciążony był dotychczasowy Wykonawca  
w miesiącach styczeń – czerwiec 2009 r.
Odpowiedź:
Dotychczasowy Wykonawca w/w usług za media  w miesiącach styczeń – czerwiec 2009 r. obciążony 
został łącznie kwotą 303.616,78  zł brutto.

II. Pytanie
Prosimy o przedstawienie ostatnich protokołów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dot. stanu 
techniczno – sanitarnego działu żywienia.
Odpowiedź:
W załączeniu  przedstawiamy ostatnią decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
dotyczącego zaleceń do wykonania dla Działu Żywienia dla Wykonawcy wykonującego aktualnie 
usługi żywienia pacjentów.

III. Pytanie
Czy w przypadku świadczenia przez wykonawcę produkcji zewnętrznej, na rzecz innych podmiotów,  
Zamawiający zamierza obciążyć wykonawcę dodatkowymi kosztami z w/w tytułu.
Odpowiedź:
Zgodnie z  § 24 ust.  1  projektu umowy zdanie  drugie „Wykonawca  musi  uzyskać  pisemną  zgodę 
Zamawiającego w przypadku  gdy zamierza  wykorzystać  w/w pomieszczenia  do  realizacji  innych 
zamówień.”. Zamawiający nie zamierza obciążać wykonawcy dodatkowymi kosztami z tego tytułu.

IV. Pytanie
Prosimy o wskazanie kosztów uposażenia brutto pracowników, objętych przekazaniem w trybie art.  
23 kp,  ze wskazaniem wszelkich kosztów dodatkowych takich jak odprawy pracownicze,  wypłaty  
jubileuszowe, jakimi objęci są przekazani pracownicy, w następnych 36 miesiącach zatrudnienia.
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Odpowiedź:
Zwolnienia  pracowników  nie  są  przewidywane.  Żaden  z  pracowników  nie  uzyska  prawa  do 
emerytury.
Nagrody jubileuszowe:
1 osoba za 20 lat pracy
3 osoby za 25 lat pracy
2 osoby za 35 lat pracy
4 osoby za 30 lat pracy
ogółem koszt nagród jubileuszowych- 23.182,50 zł brutto (wg wynagrodzeń na dzień 31.07.2009 r.)

V. Pytanie
Czy inwestycja  w postaci sprzętu wg załącznika nr 4, po okresie świadczenia usługi przechodzi na  
własność Zamawiającego?
Odpowiedź:
Nie, sprzęt niezbędny do wykonywania usługi o którym mowa w załączniku nr 6 do SIWZ z dnia 
14 lipca 2009 r. po okresie świadczenia usługi pozostaje własnością wykonawcy.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają  
się wiążące.

Termin składania ofert  pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

W załączeniu: 
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 07.05.2009r. 

Otrzymują:
1 x adresat wg rozdzielnika
1 x a/a
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