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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 i 4 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 
dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.  Pytanie 
W  nawiązaniu  do  par.  9  umowy  najmu,  prosimy  o  informację  dot.  kosztów  naprawy  dźwigu 
kuchenkowego oraz ilości koniecznych do wymiany opraw oświetleniowych.
Odpowiedź:
Zamawiający  rezygnuje  z  uruchomienia  nieczynnego  dźwigu  kuchenkowego,  w  związku  z 
powyższym  załącznik nr 3 do umowy o świadczenia usług żywienia  § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9
1. Najemca  odpowiada  za  stan  techniczny przedmiotu  najmu  za  wyjątkiem elewacji,  dachu, 
fundamentów i izolacji pionowej.
2. Najemca  zobowiązany  jest  do  wymiany  opraw  oświetleniowych  wraz  z  wykonaniem 
oświetlenia ewakuacyjnego w wyodrębnionej kratami części tunelu pod Kuchnią Centralną.
3. Najemcę  obciążają  konserwacje,  bieżące  remonty  i  utrzymanie  sprawności  technicznej 
instalacji  wodno–kanalizacyjnej,  centralnego  ogrzewania,  parowej,  wentylacyjnej,  elektrycznej  i 
teletechnicznej  wynajmowanych  pomieszczeń  i  wyodrębnionej  kratami  części  tunelu pod Kuchnię 
Centralną oraz konserwacje, bieżące remonty i utrzymanie sprawności technicznej dźwigów wraz z 
szybami.
4. Najemcę obciążają obowiązkowe roczne przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej 
i przewodów kominowych.”
Ilość do wymiany opraw oświetleniowych hermetycznych – 6 szt.

2. Pytanie
W projekcie  umowy najmu Zamawiający  podaje  w  §  9,  że  Wykonawca zobowiązany  będzie  do 
uruchomienia dźwigu oraz wykonania oświetlenia ewakuacyjnego, jaki  jest  przybliżony koszt tej  
inwestycji.
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Odpowiedź:
Vide odpowiedź na pytanie nr 1. Zamawiający nie posiada żadnych szacunkowych kosztów wymiany 
opraw oświetleniowych  oraz wykonania  oświetlenia ewakuacyjnego w wydzielonej  kratami  części 
tunelu pod kuchnią.

3. Pytanie
Jakie są koszty naprawy dźwigu kuchenkowego?
Odpowiedź:
Odpowiedź znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 1. 

4. Pytanie
Par.  9  pkt.  2  z  informacji  jakie  posiadamy,  wynika,  iż  dźwig  kuchenkowy  znajdujący  się  w 
pomieszczeniach Kuchni Centralnej jest nieczynny już od wielu lat. A zatem nie jest on niezbędny 
do funkcjonowania kuchni.  Ponadto obowiązek naprawy w/w był  ujęty w kolejnych umowach i  
należy domniemywać,  iż  skoro jest  on nieczynny,  nie został  zatem zrealizowany obowiązek jego 
naprawy przez kolejnych Wykonawców. Proszę zatem o informację kto ma za naprawę zapłacić?  
Nowy  Wykonawca  może  dokonać  naprawy,  natomiast  kosztami  obciąży  Zamawiającego  lub 
naprawy powinien dokonać obecny Wykonawca i przekazać nowemu sprawne urządzenie.
Odpowiedź:
Odpowiedź znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 1.

5. Pytanie
Czy  pomieszczenia,  które  będą  wydzierżawione  Wykonawcy  w  związku  z  realizacją  przedmiotu 
zamówienia  odpowiadają  obowiązującym  przepisom  prawa,  a  w  tym  dotyczących  HACCP, 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ppoż.,  oraz  czy  uwzględniają  potrzeby  osób  niepełnosprawnych 
w zakresie przystosowania pomieszczeń zgodnie z  wymaganiami dostępności do nich?
Odpowiedź:
Pomieszczenia objęte  są bieżącym nadzorem zewnętrznych organów kontrolnych   SANEPID, PIP, 
UDT itp. Do świadczenia usług żywienia nie ma pracowników niepełnosprawnych.

6. Pytanie
Czy pomieszczenia te wymagają przeprowadzenia remontu?
Odpowiedź:
Pomieszczenia wymagają remontu, zgodnie z decyzją organów kontrolujących.

7. Pytanie
Czy  w  stosunku  do  pomieszczeń  kuchennych,  które  będą  wydzierżawione  Wykonawcy,  zostały  
wydane decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID, PIP, UDT lub inne 
inspekcje zewnętrzne dotyczące stanu sanitarno – technicznego kuchni i jej pomieszczeń, ? Jeżeli  
są, to prosimy o podanie, jakie są to zalecenia oraz w jakich terminach należy je wykonać i po czyjej  
stronie leży koszt ich wykonania?
  Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono  w piśmie nr DOP-ZP/202/09 z dnia 4 sierpnia 2009 r., pytanie nr 2.
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8. Pytanie
Czy  jeżeli  u  Zamawiającego nie  wszystkie  pomieszczenia  odpowiadają  wymogom określonym w 
przepisach (sanepid itp.) czy u Zamawiającego obowiązuje zatwierdzony program dostosowawczy z  
terminem realizacji  do  np.  2010 roku? Jeśli  tak prosimy o zaznaczenie jakie prace zostały już  
wykonane.
Odpowiedź:
Program dostosowawczy nie dotyczy Kuchni Centralnej.

9. Pytanie
Czy  sprzęt  oddany  w  dzierżawę  jest  sprawny  oraz  czy  zapewni  realizację  usługi  na  rzecz  
Zamawiającego? 
Odpowiedź:
Sprzęt będący własnością Zamawiającego  i jego stan wyszczególniono w załączniku nr 9 do SIWZ, 
jest on cząstkowy i nie zapewni realizacji usługi.

10. Pytanie
Czy poza podanymi kosztami w SIWZ wykonawca będzie ponosił w związku z dzierżawą kuchni  
jakieś  inne  dodatkowe  koszty?  Jeżeli  tak  to  proszę  o  roczne  podanie  tych kosztów (netto)  oraz 
informacji  czy są aktualne badania i do kiedy obowiązują.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

11. Pytanie
Czy wentylacja w wymaganych pomieszczeniach kuchennych jest sprawna?
Odpowiedź:
Zgodnie  z  informacją  uzyskaną  od  obecnego  Wykonawcy w  wentylacji  wywiewnej  zostały 
wyremontowane  silniki  w  wentylatorach  dachowych  w  ilości  2  szt.  Wentylacja  nawiewna  jest 
częściowo niesprawna.

12. Pytanie
Czy w kuchni jest drożna kanalizacja?
Odpowiedź:
Tak. Cześć kanalizacji została wymieniona przez obecnego Wykonawcę.

13. Pytanie
Czy stan pomieszczeń kuchni oraz magazynów zewnętrznych  nie stanowi zagrożenia?
Odpowiedź:
Pomieszczenia kuchni nie stanowią zagrożenia, objęte są bieżącym nadzorem.

14.Pytanie
W jakim zakresie Wykonawca będzie odpowiedzialny za zewnętrzną część budynku? 
Odpowiedź:

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161
 

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Zgodnie z zapisami projektu umowy najmu §9 ust. 1 - załącznik nr 3 do załącznika nr 3 do SIWZ.

15. Pytanie
Jakie są miesięczne opłaty za poszczególne media wykorzystywane na kuchni w skali roku? Prosimy  
o podanie kwot netto za media za okres 08.2008 r – 07.2009 r. z rozbiciem na poszczególne media.
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono w piśmie z dnia 4 sierpnia 2009 r.

16. Pytanie
Proszę o podanie liczby osobodni (w rozbiciu na oddziały) w roku 2008 w miesiącach:  sierpień,  
wrzesień, październik, listopad, grudzień oraz w 2009 r. w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, 
czerwcu, lipcu.
Odpowiedź:

17. Pytanie
Czy Zamawiający dysponuje osobną zmywalnią wózków bemarowych i termosów?
Odpowiedź:
Nie dysponuje.

18. Pytanie
Czy  i  jakie  urządzenia  podlegają  Dozorowi  Technicznemu?  Jakie  są  koszty  netto  dozoru  
technicznego w skali roku (okres 08.2008 – 07.2009)? 
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Nazw a oddziału sierpień w rzesień październik listopad grudzień styczeń luty  marzec kw iecień maj czerw iec lipiec
Oddział 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
Wew nętrzny  I 1905 1850 1762 705 1605 1904 1676 1948 1878 1862 1840 1245
Wew nętrzny II 1755 1543 1756 1714 1695 1765 1651 1644 1587 1572 1529 1629
Wew nętrzny III 1119 1106 1380 1342 1336 1573 1429 1644 1457 1640 1418 1067
Urologia 338 326 402 408 248 374 353 347 335 257 157 320
Chirurgia og. 1301 1253 1370 1242 1101 1129 1114 1250 1213 1203 1013 1141
Chirurgia uraz. 915 900 943 962 947 967 1079 1195 1140 1323 1091 1256
Chirurgia dzieci 293 280 325 273 323 321 343 448 395 386 350 327
JOM 96 107 93 43 133 94 81 45 76 93 117 141
Położnictw o 864 820 758 707 738 744 659 724 785 790 753 794
Ginekologia 600 693 706 642 697 777 701 862 703 889 849 824
Pediatria 200 354 463 538 524 501 452 492 327 411 344 256
Laryngologia 841 930 1060 993 750 891 967 980 887 1138 1071 1126
Neurologia 678 674 663 720 617 714 638 675 668 681 685 647
Dermatologia 722 855 1032 939 695 1020 958 1027 739 936 972 1054
Zakaźny dzieci 216 276 287 299 314 371 356 397 334 387 313 322
Zakaźny 554 496 520 598 425 593 560 643 612 586 549 591
Okulistyka 255 206 235 182 203 219 157 219 169 228 205 158
Razem 12652 12669 13755 13307 12351 13957 13174 14540 13305 14382 13256 12898
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Odpowiedź:
Windy, sterylizator, autoklaw. Opłaty dozoru Urzędu Dozoru Technicznego dźwigów kuchenkowych 
1 x do roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.12.2005r. (Dz. U. 261 poz. 
2185.), Dozór techniczny autoklawu 299,70 zł netto, vide odpowiedź na pytanie nr 164

19. Pytanie
Kto będzie ponosił koszty dozoru technicznego urządzeń?
Odpowiedź:
Wykonawca, zgodnie z SIWZ.

20. Pytanie
Czy  pomieszczenia  i  urządzenia,  które  będą  wydzierżawione  Wykonawcy  spełniają  wymagania  
przepisów  prawa,  a  w  szczególności  ustawy  o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  z  dnia  
28.10.2006r?
Odpowiedź:
Pomieszczenia pozostają pod stałym  nadzorem zewnętrznych organów kontrolnych.

21. Pytanie
Czy  Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  poniesione  nakłady   i  wydatki  w  związku  z  dzierżawą  
pomieszczeń,  a  w  szczególności  w  przypadku  wcześniejszego  rozwiązania  niniejszej  umowy,  
odstąpienia od umowy lub innego sposobu wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego wynikającego z  
niniejszej umowy, bez względu na przyczynę jej rozwiązania?
Odpowiedź:
Nie.

22. Pytanie
Prosimy o ich wyszczególnienie  mediów, na które  są założone podliczniki.  Jaki  jest  ewentualny 
koszt odkupu zamontowanych systemów pomiarowych?
Odpowiedź:
Podliczniki  dla  energii  elektrycznej,  wody  zimnej  i  instalacji  wodociągowej.  Gazomierz  jest 
własnością obecnego Wykonawcy.

23. Pytanie
Czy Wykonawca obsługuje stołówkę personelu?
Odpowiedź:
Nie, żywienie personelu zgodnie  z zapisami SIWZ.

24. Pytanie
 Czy szpital dysponuje pomieszczeniem, które może być przeznaczone na stołówkę?
Odpowiedź:
Tak.

25.Pytanie
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Czy  Zamawiający  przewiduje  w  trakcie  trwania  kontraktu  zmiany  co  do  ilości  oddziałów  (np.  
likwidacja,  otwarcie  nowych),  zmiany  co  do  ilości  łóżek  na  poszczególnych  oddziałach,  
przeprowadzanie remontu, itd.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyklucza takiej ewentualności.

26. Pytanie
Czy  wśród  sprzętu  wyszczególnionego  w  załączonych  do  dokumentacji  przetargowej  wykazach  
składników  majątku  trwałego  są  rzeczy  –  urządzenia  niesprawne.  Jeśli  tak,  prosimy  o  ich  
wyszczególnienie.
Odpowiedź:
Wykaz sprzętu i jego stan techniczny zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ.

27. Pytanie
Powołując  się  na  art.  96  ust.  3  Ustawy  PZP,  tj.  że  protokół  jest  jawny,  prosimy o  przesłanie  
kserokopii druku Zp-1.
Odpowiedź:
W załączeniu druk ZP 1. 

28. Pytanie
Jaki jest koszt netto opłat za centralne ogrzewanie w dzierżawionych pomieszczeniach. Prosimy o 
dodanie czy opłata jest ponoszona przez Wykonawcę przez cały rok, czy tylko w sezonie grzewczym?
Odpowiedź:
Zgodnie z umową najmu – załącznik nr 3 do załącznika nr 3 do SIWZ. Opłata za centralne ogrzewanie 
ponoszona jest przez cały rok.

29 Pytanie
Jaki jest obecnie koszt ubezpieczenia obiektu, który jest przeznaczony do wydzierżawienia? Po czyjej  
stronie leży ubezpieczenie wydzierżawionych pomieszczeń?
Odpowiedź:
Zamawiający ubezpiecza cały obiekt, ubezpieczenie leży po stronie Zamawiającego.

30. Pytanie
Prosimy o udostępnienie przykładowego jadłospisu diety podstawowej według którego są żywieni  
obecnie pacjenci szpitala.
Odpowiedź:
Pacjenci żywieni są zgodnie z normami Instytutu  Żywności i Żywienia.
Vide odpowiedź na pytanie nr 133.

31. Pytanie
Kto będzie odpowiedzialny za dystrybucję posiłków do łóżek pacjentów?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca.
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32. Pytanie
Czy każdy z oddziałów szpitala posiada kuchenki oddziałowe?
Odpowiedź:
Nie.

33. Pytanie
W jakim zakresie Wykonawca odpowiada za kuchenki oddziałowe?
Odpowiedź:
Wykonawca  odpowiada za kuchenki oddziałowe w zakresie zapewniającym prawidłowe świadczenie 
usług żywienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg zapisów SIWZ.
Jednocześnie  Zamawiający  koryguje  omyłkowo  podaną   odpowiedź  na  pytanie  nr  1  z  dnia 
10.08.2009r. nr pisma DOP-ZP/210/09:
„Koszty utrzymania 4 istniejących kuchenek oddziałowych ponosi Wykonawca, zgodnie z zapisami 
SIWZ. W okresie styczeń – czerwiec 2009 r. naprawy autoklawów wynosiły 1.159,00 zł netto.”

34.Pytanie
Ile jest kuchenek oddziałowych.
Odpowiedź:
Są 4. 

35. Pytanie
Kto jest odpowiedzialny za wyposażenie kuchenek oddziałowych?
Odpowiedź:
Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 33.

36. Pytanie
Prosimy o podanie liczby osobodni w szpitalu z dnia 23 lipca 2009 r.
Odpowiedź:
W dniu 23 lipca 2009 r. żywionych było 409 osób.

37.Pytanie
Prosimy o udostępnienie zestawienia faktur za gaz za ostatnie 3 miesiące z licznika wskazującego 
zużycie gazu przez wytwornicę pary.
Odpowiedź:
Według  informacji  uzyskanych  od  aktualnego  wykonawcy  opłata  za  ostatnie  3  miesiące  wynosi 
6.294,18 zł

38. Pytanie
Ile i jakie urządzenia w kuchni są zasilane na parę?
Odpowiedź:
W kuchni mlecznej znajduje się sterylizator z własna wytwornicą pary będący własnością obecnego 
wykonawcy.
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39. Pytanie
Prosimy o udostępnienie danych z tabliczki znamionowej wytwornicy pary.
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w posiadaniu tabliczki znamionowej wytwornicy pary – własność Wykonawcy.

40. Pytanie
Iloma i jakimi oddziałami dysponuje szpital?
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

41. Pytanie
Czy są takie oddziały szpital, które znajdują się w znacznej odległości od siebie?
Odpowiedź:
Tak, odpowiedź nr 24 z dnia 10.08.2009 r nr pisma DOP-ZP/210/09.

42. Pytanie
W czyjej gestii jest ubezpieczenie mienia kuchni?
Odpowiedź:
Wykonawcy.

43. Pytanie
Czy są takie magazyny, które znajdują się poza budynkiem kuchni?
Odpowiedź:
Nie .

44. Pytanie
Prosimy o określenie stanu technicznego magazynów.
Odpowiedź:
Zapewniający realizację zamówienia. Vide odpowiedź na pytanie nr II  z dnia 04.08.2009 r. nr pisma 

DOP-ZP/202/09

45. Pytanie
Czy transport posiłków z kuchni odbywa się podziemnym łącznikiem, czy na wolnym powietrzu?
Odpowiedź:
Podziemnym  łącznikiem  za  wyjątkiem  Oddziału  Okulistyki  i  Oddziału  Otolaryngologii-  wolne 
powietrze.

46. Pytanie
Czy budynek kuchni posiada instalację odgromową?
Odpowiedź:
Tak.
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47. Pytanie
Kto jest odpowiedzialny za ewentualne remonty elewacji budynku kuchni i dachu?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 umowy najmu- załącznik nr 3 do projektu umowy o świadczenie usług 
żywienia załącznika nr 3 do SIWZ.

48. Pytanie
 Czy agregaty chłodnicze w magazynach są sprawne?
Odpowiedź:
Tak.

49.Pytanie
Kto jest odpowiedzialny za ewentualne naprawy dachu budynku kuchni?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 umowy najmu- załącznik nr 3 do projektu umowy o świadczenie usług 
żywienia załącznika nr 3 do SIWZ.

50. Pytanie
Która  ze  stron ponosi  koszty  różnych kontroli  obiektu oraz  funkcjonowania  budynku będącego 
przedmiotem dzierżawy?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca.

51. Pytanie
Czy Zamawiający posiada wiedzę ilu pracowników zatrudnia na kuchni obecny Wykonawca usługi?
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 23 w dniu 10.08.2009 r. nr pisma DOP-ZP/210/09.

52. Pytanie
Ilu pracowników zatrudniał zamawiający na kuchni  wczasach kiedy sam zajmował się żywieniem  
pacjentów szpitala?
Odpowiedź:
Pytanie nie ma związku z przygotowaniem oferty.

53. Pytanie
Kto zabezpiecza naczynia i sztućce?
Odpowiedź:
Wykonawca, zgodnie z zapisami SIWZ – załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia.

54. Pytanie
 Do przyszłej umowy proponujemy dodać zapis: „W przypadku wcześniejszego rozwiązania
niniejszej umowy, odstąpienia od umowy lub innego sposobu wygaśnięcia stosunku
zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej umowy bez względu na przyczynę, Zamawiający
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zwróci Wykonawcy wg. księgowej wartości netto na dzień rozwiązania umowy, wszelkie 
nakłady, inwestycje i inne wydatki poniesione przez niego w związku z wykonaniem przedmiotu
niniejszej umowy.” 
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

55. Pytanie
Czyją własnością są obecnie zamontowane liczniki  na media w kuchni? Szpitala,  czy  obecnego  
Wykonawcy?
Odpowiedź:
Szpitala z wyjątkiem wody zimnej i ciepłej oraz gazomierza, które należą do aktualnego Wykonawcy.

56. Pytanie
Prosimy  o  przesłanie  kopii  ostatniego  protokołu  kontroli  pomieszczeń  będących  przedmiotem 
dzierżawy Sanepidu.

       Odpowiedź:
      Odpowiedź nr II z dnia 4.08.2009 nr pisma DOP-ZP/202/09.

      57. Pytanie
Jak obecnie wygląda proces utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych. Czy są w tej mierze jakikolwiek  
zasady wyznaczone przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Aktualny Wykonawca ma podpisane umowy na odbiór odpadów.

58. Pytanie
Prosimy  o  sprecyzowanie  jaki  dokument  będzie  honorowany  przez  Zmawiającego  jako 
zaświadczenie  dokumentujące  wdrożony  system  HACCP  w  jednej  z  prowadzonych  przez  siebie  
kuchni?  Czy  może  to  być  np.  wystawiona  przez  osobę  kontrolującą  z  ramienia  Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego pozytywna ocena w arkuszu oceny stanu sanitarnego zakładu 
żywienia  zbiorowego,  w  pozycji  pod  nazwą  „opracowanie,  wdrożenie  i  utrzymanie  systemu 
HACCP”?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza protokół  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego tematyczny lub 
ogólny zawierający ocenę systemu HACCP.

59. Pytanie
Czy oryginał wadium w formie niepieniężnej powinno znajdować się w tej samej kopercie co oferta?
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z pkt. VIII.4.1 SIWZ tj. dokument nie może być połączony trwale z ofertą.

60. Pytanie
W  odniesieniu  do  sposobu  obliczenia  ceny  prosimy  o  przedstawienie  algorytmu,  którym  ma  
posługiwać  się  wykonawca,  gdy  oblicza  cenę.   Wykonawca  prosi  o  dokonanie  przykładowej  
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symulacji  wypełnienia wzoru oferty np.  dla przypadku kiedy osobodzień kosztowałby 1 zł  10 gr  
netto.
Odpowiedź:
Sposób  obliczenia  ceny  podano  w  pkt.  XIV  -opis  sposobu  obliczenia  ceny-   ppkt.  2  SIWZ. 
Do obliczenia wartości zamówienia celem sporządzenia oferty należy przyjąć  481.800     osobodni.

61. Pytanie
W związku z powyższym pytaniem prosimy o jednoznaczne określenie ilości osobodni jakie zamówi  
Zamawiający w czasie trwania kontraktu.
Odpowiedź:
Orientacyjna wielkość kontraktu została określona w SIWZ.

62. Pytanie
Prosimy o podanie liczby (rozbiciu na poszczególne miesiące i oddziały) dzieci powyżej 1,5 roku 
życia które były żywione w szpitalu w okresie 08.2008-07.2009 r.
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 16. 

63. Pytanie
Prosimy o podanie średniej liczby płynów (herbata), jakie zamawia szpital dla dopajania pacjentów  
u obecnego wykonawcy usługi. Prosimy o podanie danych za ostatnie 6 miesięcy.
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 9 w dniu 10.08.2009 r. nr pisma DOP-ZP/210/09

64. Pytanie
Czy stawka czynszu za dzierżawione pomieszczenia zawiera także podatek od nieruchomości? Jeśli  
nie prosimy o podanie aktualnej stawki podatku od nieruchomości dla Krakowa.
Odpowiedź:
Tak.

65. Pytanie
Czy  Zamawiający  posiada  szacunek  kosztów  jakie  należy  ponieść  w  związku  z  koniecznością  
uruchomienia nieczynnego dźwigu kuchenkowego oraz  wymiany opraw oświetleniowych wraz z  
wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego w wyodrębnionej  części  tunelu pod kuchnią centralną.  
Jeśli to możliwe prosimy o podanie szacunkowej kwoty netto jaką należy ponieść z tytułu prac.
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 2.

66. Pytanie
W związku z powyższym prosimy o podanie ilości opraw oświetleniowych jakie należy wymienić w  
kuchni centralnej.
Odpowiedź:
Ilość koniecznych do wymiany opraw oświetleniowych hermetycznych - szt. 6.
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67. Pytanie
Prosimy  o  podanie  ilości  (w  litrach  za  okres  08.2008-07.2009r)  poszczególnych  mieszanek 
mlecznych zamówionych przez szpital u obecnego Wykonawcy.
Odpowiedź:
Odpowiedź w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

68. Pytanie
Kto  będzie  zajmował  się  sterylizacją  butelek?  Prosimy o  określenie  jak  będzie  wyglądał  proces  
sterylizacji. Czy w jakimkolwiek zakresie Wykonawca w nim uczestniczy?
Odpowiedź:
Sterylizacja butelek należy do obowiązków Wykonawcy.

69. Pytanie
Czy Zamawiający zapewnia specjalisty sprzęt do mycia i dezynfekcji butelek oraz do ich transportu?
Odpowiedź:
Nie, obowiązek leży w gestii Wykonawcy.

70. Pytanie
Czy zamawiający zapewni mieszanki do przygotowania posiłków w kuchni mlecznej?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca przygotowuje posiłki z produktów własnych.

71. Pytanie
Jaka jest pojemność butelek, które otrzymują dzieci w ramach kuchni mlecznej?
Odpowiedź:
Pojemność butelek max 250 ml.

72. Pytanie
Prosimy o podanie ilości wydanych butelek w ramach kuchni mlecznej w okresie 08.2008-07.2009 r.
Odpowiedź:
Butelek  wydano  stosownie  do  ilości  żywionych  dzieci  do  1,5  roku  życia,  którą  to  informację 
udzielono odpowiadając na pytanie nr 11 w dniu 10.08.2009 r. nr pisma DOP-ZP/210/09

73. Pytanie
Czy Zamawiający zapewni butelki i smoczki dla kuchni mlecznej?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ, butelki zapewnia Wykonawca, zakup i sterylizacja smoczków należy do 
Zamawiającego.

74. Pytanie
Ile sterylnych butelek dostarczono na zamówienie zamawiającego w okresie 08.2008 r 07.2009r?
Odpowiedź:
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Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

75. Pytanie
Ile osób realizuje aktualnie przedmiot niniejszego zamówienia? 
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 23 w dniu 10.08.2009 r. nr pisma DOP-ZP/210/09

76. Pytanie
Ile osób pracowało u Zamawiającego przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia a ile  
zostało przejętych od Zamawiającego do firmy zewnętrznej? 
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 52.

77. Pytanie
Czy  pracownicy,  którzy  podlegają  przejęciu  wykonywali  dotychczas  prace  będące  przedmiotem 
zamówienia?
Odpowiedź:
Tak.

78. Pytanie
Jakiego rodzaju umowy zawarto z w/w osobami oraz na jaki okres? 
Odpowiedź:
Umowy o pracę, zawarte na czas nieokreślony. 

79. Pytanie
Prosimy  o  podanie  wszystkich  kosztów  pracodawcy  związanych  z ich zatrudnianiem  wraz 
ze     wszystkimi  dodatkami   z rozbiciem  na:  poszczególne  składniki  wynagrodzeń,  stanowiska,  ze  
wskazaniem okresu, za jaki podano te dane – wnioskujemy aby był to ostatni miesiąc rozliczeniowy.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz odpowiedzią nr 18 z dnia 10.08.2009 r. nr pisma DOP-ZP/210/09

80. Pytanie
Czy  wszyscy  pracownicy  są  zatrudnieni  na  pełnym  etacie.  Jeżeli  
nie, to prosimy o podanie liczby osób oraz wymiaru obowiązującego ich czasu pracy (etatu).
Odpowiedź:
Tak.

81. Pytanie
Czy są oni objęci jakimikolwiek gwarancjami w zakresie ich zatrudniania lub wynagradzania, które  
mogą uniemożliwić modyfikację ich stosunków pracy? Czy  pracownikom wypowiedziano warunki 
umowy  w części  dotyczącej  wynagrodzeń?  Jeżeli  tak,  to  które  składniki  wynagrodzeń  zostały  
zmienione do dnia ich przejęcia?
Odpowiedź:
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Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dotychczasowego Wykonawcy, nie.

82. Pytanie
Czy wynagrodzenie tych pracowników uwzględnia podwyżki zagwarantowane ustawowo?
Odpowiedź:
Tak.

83. Pytanie
Czy są jakiekolwiek zaległości wobec tych pracowników? Jeżeli tak, to prosimy o podanie: z   jakiego   
tytułu,   w stosunku do których pracowników (prosimy rozbić na poszczególnych pracowników),  
w     jakiej wysokości , za jaki okres.  
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono w dniu 10.08.2009r. odpowiadając na pytanie nr 5 nr pisma DOP-ZP/210/09.

84. Pytanie
Jakie są ewentualne potrącenia z wynagrodzeń przejmowanych pracowników?
Odpowiedź:
Pracownicy mają  potracone  składki  na  dodatkowe dobrowolne  ubezpieczenie,  składki  na  Związki 
Zawodowe.

85. Pytanie
Czy  w  okresie  trwania  niniejszej  umowy  pracownicy  nabędą  prawo  do  wypłaty  dodatkowych  
składników wynagrodzenia? Jeżeli  tak to prosimy o podanie ich kwot, liczby osób uprawnionych 
z podziałem na stanowiska oraz terminy ich wypłat. 
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr IV w dniu 04.08.2009 r. nr pisma DOP-ZP/202/09

86. Pytanie
Prosimy o podanie wykazu urlopów poszczególnych pracowników, tj. zaległych i bieżących. 
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 6 w dniu 10.08.2009 r. nr pisma DOP-ZP/210/09

87. Pytanie
Czy  wszyscy pracownicy wykonują aktualnie  pracę,  czy  korzystają z urlopów  wypoczynkowych,  
przebywają na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie macierzyńskim, urlopie  
wychowawczym lub bezpłatnym?
Odpowiedź:
Na  dzień  13.08.2009  r.  2  osoby  korzystają  z  urlopu  wypoczynkowego.  Pozostali  pracownicy 
wykonują aktualnie prace.

88. Pytanie
Czy wszyscy posiadają książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami wymagalnymi w placówkach 
służby zdrowia? 
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Odpowiedź:
Tak.

89. Pytanie
Czy wśród tych pracowników są osoby niepełnosprawne? Jeżeli  tak, to prosimy o podanie  liczby 
osób  niepełnosprawnych  oraz  stopnia  niepełnosprawności.  Czy  w  grupie  tych  pracowników 
znajdują się  pracownicy  szczególnie  chronieni? Jeżeli  tak  to  prosimy o podanie  ich  liczby oraz 
jakiego rodzaju przysługuje im ochrona. 
Odpowiedź:
Z pracowników przeznaczonych do przejęcia nie ma.

91. Pytanie
Czy pracownicy przeznaczeni do przejęcia są członkami związków zawodowych lub zostali objęci  
obroną związku zawodowego?
Odpowiedź:
Do Związków Zawodowych Solidarność należy 9 osób. Jedna jest przewodniczącą związku, jedna 
zastępcą przewodniczącej i jedna skarbnikiem. 

92. Pytanie
Prosimy o podanie wieku pracowników. 
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 8 w dniu 10.08.2009 r. nr pisma DOP-ZP/210/09

93. Pytanie
Czy pracownicy są lub będą w     okresie wykonywania zamówienia   objęci ochroną w rozumieniu art.  
39 Kodeksu pracy (ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym).
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 7, 8 w dniu 10.08.2009 r. nr pisma DOP-ZP/210/09

94. Pytanie
Czy  przez  byłych  pracowników  bądź  aktualnie  realizujących  przedmiot  niniejszego  zamówienia 
zostały wszczęte pracownicze procesy sądowe? Jeżeli tak, to w jakim stadium się znajdują, w ilu 
procesach  zapadły  prawomocne  wyroki,  na  jaką  opiewają  kwotę,  ile  pozostaje  w trakcie 
rozpoznania?
Odpowiedź:
Nie. 

95. Pytanie
Czy Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze stosunkiem pracy  
pracowników, którzy zostaną przejęci przez Wykonawcę, powstałych do dnia ich przejęcia?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z art. 231 § 2 kp oraz z § 33 ust. 2 projektu umowy o świadczeniu usług żywienia  - 
załącznik nr 3 do SIWZ.
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96. Pytanie 
Czy w przypadku ograniczenia przedmiotu zamówienia lub wcześniejszego wygaśnięcia stosunku  
zobowiązaniowego  wynikającego  z  umowy  na świadczenie  usług  stanowiących  przedmiot  
niniejszego zamówienia,  Zamawiający  pokryje  koszty  związane  z rozwiązaniem stosunków pracy 
z przejętymi pracownikami?
Odpowiedź:
Nie.

97. Pytanie
Zwracamy się  z  prośbą o udzielenie  informacji  czy  Zamawiający  terminowo realizuje  płatności  
wobec swoich wierzycieli  a w szczególności  wobec dotychczasowego Wykonawcy usług objętych 
niniejszym  postępowaniem  oraz  czy  posiada  wobec  nich zadłużenie?  Jeśli  tak  to  prosimy 
o wskazanie wysokości zadłużenia oraz za jaki okres jest to zadłużenie? 
Odpowiedź:
Informacja nieistotna dla sporządzenia oferty.

98. Pytanie
Czy  pomieszczenia,  które  będą  przekazane  Wykonawcy  w  związku  z realizacją  przedmiotu 
zamówienia odpowiadają przepisom prawa a w szczególności  HACCP, zasadom bezpieczeństwa i  
higieny pracy, p.poż.? 
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 5.

99. Pytanie
Czy pomieszczenia te wymagają przeprowadzenia remontu?
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 6.

100. Pytanie
Czy w stosunku do tych pomieszczeń Zamawiający posiada decyzje nakazujące przeprowadzenia 
prac,  a  wydane  przez  inspekcje  zewnętrzne  według  właściwości  miejscowej  Zamawiającego,  
np. SANEPID, PIP, UDT itp.? Jeżeli są, to prosimy o podanie, jakie są to zalecenia oraz w jakich 
terminach należy je wykonać i po czyjej stronie leży koszt ich wykonania? 
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 7.

101. Pytanie
Czy i jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu? Kto będzie ponosił  koszty dozoru i w 
jakiej są one wysokości?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ, Wykonawca, vide odpowiedź na pytanie nr 18
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102. Pytanie
Czy  Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  poniesione  nakłady  i  wydatki  w związku  z dzierżawą 
pomieszczeń, a w szczególności na remont pomieszczeń w przypadku wcześniejszego rozwiązania 
niniejszej  umowy,  odstąpienia  od umowy  lub innego  sposobu  wygaśnięcia  stosunku 
zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej umowy bez     względu na     przyczynę jej rozwiązania  ? 
Odpowiedź:
Nie.

103. Pytanie
Czy pomieszczenia i urządzenia, które będą użyczone Wykonawcy spełniają wymagania przepisów  
prawa  a  w  szczególności  ustawy  o bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  z  dnia  28.10.2006  r.?  
Czy wyposażone  są  w  sprzęt  umożliwiający  sporządzanie  posiłków  uwzględniając  prowadzenie  
kuchni mlecznej? 
Odpowiedź:
Zamawiający  podał  w  zapisach  SIWZ  –  załącznik  nr  9  do  SIWZ,  wykaz  sprzętu  stanowiącego 
własność  Zamawiającego.  Pozostały  sprzęt  niezbędny  do  realizacji  zamówienia  zapewnia 
Wykonawca.

104. Pytanie
Prosimy  o  podanie  średniomiesięcznych  kosztów  związanych  z  najmem  pomieszczeń  
z uwzględnieniem  podziału  na  poszczególne  media  oraz  miesiące  rozliczeniowe.  Wnioskujemy  
aby dane obejmowały co najmniej trzy ostatnie miesiące.
Odpowiedź:
Odpowiedzi  udzielono odpowiadając  na  pytanie  nr  1  w dniu 4 sierpnia  2009 r.  nr  pisma DOP-
ZP/202/09.

105. Pytanie
Prosimy  o  odpowiedź  w  jakim  stanie  technicznych  są  urządzenia,  które  będą  przekazane 
Wykonawcy. Czy wymagają remontów? Jeżeli tak to w jakich zakresie?
Odpowiedź:
Wykaz i stan sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego określa załącznik nr 9 do SIWZ.

106. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W § 2 ust. 2 proponujemy zmienić następująco: „W przypadku zmniejszenia średniej miesięcznej  
(liczonej z dwóch ostatnich miesięcy) ilości zamawianych posiłków w stosunku do deklarowanej w 
ust. 1, Strony przystąpią do negocjacji w celu podwyższenia ceny netto jednego osobodnia, o której  
mowa w § 17...” Wykonawca musi przyjąć określoną ilość osobodni sporządzając kalkulację ceny  
ofertowej,  ponosząc jednocześnie koszty stałe takie jak koszty wynagrodzeń pracowników, koszty 
dzierżawy itp.
Odpowiedź:
Nie.

107. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
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W  nawiązaniu  do  treści  §  18  ust.  3  proponujemy  aby  ilość  zamawianych  posiłków  wraz  z  
określeniem  jednostki  wyszczególniona  była  w  załączniku  do faktury  wystawianej  przez  
Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

108. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W§  19  proponujemy  aby  pacjenci,  którzy  otrzymali  mniej  niż  dwa  posiłki  byli  ujmowani  w  
rozliczeniu, stosownie do rodzaju zamówionych posiłków.
Odpowiedź:
Nie, zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

109. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W § 20 proponujemy wprowadzić rozliczenie wzajemnych należności Wykonawcy i Zamawiającego  
w formie kompensaty.
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

110. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W § 22 proponujemy zmienić treść ust. 2 i rozszerzyć listę przypadków dających możliwość zmiany 
zawartej umowy (tj. wzrostu wynagrodzenia umownego Wykonawcy) w sposób następujący: 
„Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się zmianę zawartej umowy w 
trakcie jej trwania /podwyższenia ceny jednego osobodnia/ w następujących przypadkach:
1. podwyższenia  kosztów  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy  w związku  ze  zmianą 
przepisów prawa, powodującą wzrost kosztów wykonania usługi,
2. wzrostu  ceny  o  średnioroczny  wskaźnik  wzrostu  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  
ogłaszany przez GUS za rok poprzedni,
3. wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - o koszty związane z tym wzrostem,
4. zmiany urzędowej stawki VAT na świadczoną usługę,.
5. znacznego wzrostu cen artykułów spożywczych,
6. wzrostu kosztów najmowanych pomieszczeń,
7. znacznego zmniejszenia średniej  miesięcznej  (liczonej  z  dwóch ostatnich miesięcy) ilości  
zamawianych posiłków ,
8. zmiany  organizacji  pracy  Zamawiającego,  zmiany  przepisów,  instrukcji,  procedur,  
zarządzeń bądź nakazów organów kontrolnych....”
Odpowiedź:
 Do  § 22 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
„Zmiana stawki VAT na świadczoną usługę następuje z mocy prawa”.  
Pozostałe zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

111. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W § 24 ust. 1 wyraz: „...wyłącznie...” proponujemy zastąpić słowami: „...w pierwszej kolejności...” 
oraz wykreślić zdanie drugie.
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Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

112. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W  §  24  proponujemy  dodać  ust.  3  w  brzmieniu:   „...Zamawiający  zobowiązuje  się wydać 
Wykonawcy  przedmiot  dzierżawy  w  stanie  przydatnym  do umówionego  użytku  i  utrzymywać 
go w takim  stanie  przez  czas  trwania  dzierżawy.  Jeśli  w  czasie  trwania  dzierżawy  przedmiot  
dzierżawy  wymagać  będzie  napraw,  bez  których  przedmiot  dzierżawy  nie  będzie  przydatny 
do umówionego użytku, Wykonawca zamówienie wyznaczy Zamawiającemu termin do wykonania 
napraw.  Po bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  terminu,  Wykonawca  dokona  koniecznych 
napraw na koszt Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

113. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W § 25 ust. 1 wyraz: „...jedynie w celu realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy...” 
proponujemy zastąpić  słowami:  „...w pierwszej  kolejności  w  celu  realizacji  usług  stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy...”.
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

114. Pytanie Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W  §  25  proponujemy  dodać  w  ust.  3  zapisy  w  brzmieniu:  „Zamawiający  zwróci  Wykonawcy 
poniesione nakłady i wydatki w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności  
na  remont  pomieszczeń  w przypadku  wcześniejszego  rozwiązania  niniejszej  umowy,  odstąpienia  
od umowy lub innego sposobu wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej  
umowy bez względu na przyczynę jej rozwiązania.”
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

115. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
Treść § 26 proponujemy wykreślić, gdyż stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia powinien być 
opisany w protokole zdawczo – odbiorczym, sporządzonym przy współudziale osób reprezentujących  
Zamawiającego i Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian. 

116. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W § 27 ust. 1 wnioskujemy o wykreślenie zdania drugiego oraz ust. 2 i ust. 4. 
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

117.Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
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W § 32 ust. 2 i 3 proponujemy zmienić następująco: „Zamawiający i Wykonawca wyznaczą osoby,  
które stanowić będą Komisję rozpatrującą ewentualne spory, reklamacje i zastrzeżenia co do jakości 
świadczonej usługi. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wykonania usługi  
w ciągu  1  godziny  od  chwili  wykonania  kwestionowanej  usługi.  Jeżeli  Zamawiający  nie zgłosi  
reklamacji w tym terminie, nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia związane z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem usługi. Każdorazowe stwierdzenie niewykonania lub nienależytego 
wykonania  usługi  przez  Wykonawcę  wymaga  udokumentowania  w protokole  podpisanym  przez  
obustronną  Komisję,  z wyznaczeniem  terminu  do  dokonania  poprawek.  Usługę  uważa 
się za wykonaną  prawidłowo,  gdy  Wykonawca  usunie  uchybienia  w  wyznaczonym  terminie.  
Wykonawca  nie  odpowiada  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  niniejszej  
umowy spowodowane przerwami w dostawie mediów oraz innymi okolicznościami niezależnymi od 
Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

118. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W § 33 ust. 1 prosimy o sporządzenie załącznika dot. przejmowanych pracowników.
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

119.Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W § 33 zmodyfikować treść ust. 2 i zapisać, że za zobowiązania wobec przejmowanych pracowników, 
powstałe przed dniem zawarcia niniejszej  umowy, pełną odpowiedzialność ponosi  dotychczasowy 
Wykonawca (CATERMED Sp. z o.o.).
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

120. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W § 33 wnioskujemy o wykreślenie ust. 4 i 5.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 33 ust. 4 projektu umowy o świadczenie usług żywienia – załącznika nr 3 do 
SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„4.  W  przypadku  zatrudnienia  przez  Wykonawcę,  w  celu  wykonania  niniejszej  umowy,  innych 
pracowników, aniżeli przejętych w trybie art. 231 Kodeksu pracy wskazanych w ust. 1, Wykonawca 
zobowiązuje się do nie zatrudniania ich na czas dłuższy niż  czas obowiązywania niniejszej umowy.”
Zapisy § 33 ust. 5 pozostają bez zmian.

121. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W § 35 zmodyfikować ust. 2 i zapisać, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawinione przez 
siebie szkody.
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.
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122. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
W  §  37  proponujemy  obniżenie  kar  umownych,  gdyż  uważamy,  że  są  określone  w zawyżonej  
wysokości.  W  ust. 2  proponujemy,  aby  karę  umowną  za  odstąpienie  liczyć  od  wynagrodzenia 
miesięcznego netto, oraz wykreślić ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 6  w całości.
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

123. Pytanie
W § 40 ust. 3 oraz treść § 41 wnioskujemy o wykreślenie w całości.
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

124. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
Treść  §  43  proponujemy zmienić  następująco:  „...W przypadku powstania  zaległości  w zapłacie 
za świadczone  przez  Wykonawcę  usługi  stanowiące  przedmiot  niniejszej  umowy,  Wykonawca  
zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez wcześniejszego wezwania Zamawiającego 
do zapłaty.  Cesja  wierzytelności  może  być  dokonana  nie wcześniej  niż  po  7  dniach  od  dnia  
otrzymania przez Zamawiającego w/w wezwania do zapłaty.”
Odpowiedź:
Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

125. Pytanie dot. umowy najmu
W  § 3 słowa: „...wyłącznie na cele...” proponujemy zastąpić słowa: „...w pierwszej kolejności na 
cele...” oraz wykreślić zdanie drugie.
Odpowiedź:

Zapisy projektu umowy najmu - załącznik nr 3  do załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

126. Pytanie dot. umowy najmu
W  §  7  i  w  §  12  ust.  4prosimy  o  wprowadzenie  zapisu  dotyczącego  kompensaty  wzajemnych 
należności Wynajmującego i Najemcy oraz dostosować termin płatności do terminu wynikającego z  
umowy na świadczenie usług żywienia celem ułatwienia przeprowadzenia kompensaty.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy najmu - załącznik nr 3  do załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

127. Pytanie dot. umowy najmu
W § 8 wnioskujemy o wykreślenie ust. 6.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy najmu - załącznik nr 3  do załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

128 Pytanie dot. umowy najmu
W § 8 ust. 7 i w § 11 ust. 4 proponujemy zmienić następująco: „Wynajmujący zobowiązuje się  
wydać  Najemcy  przedmiot  najmu  w  stanie  przydatnym  do umówionego  użytku  i  utrzymywać 
go w takim  stanie  przez  czas  trwania  najmu.  Jeśli  w  czasie  trwania  najmu  przedmiot  najmu 
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wymagać będzie napraw,  bez  których przedmiot dzierżawy nie będzie  przydatny do umówionego 
użytku,  Najemca  wyznaczy  Wynajmującemu  termin  do wykonania  napraw.  Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu, Najemca dokona koniecznych napraw na koszt Wynajmującego.”
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy najmu - załącznik nr 3  do załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

129. Pytanie dot. umowy najmu
W § 17 wnioskujemy o wykreślenie ust. 2.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy najmu - załącznik nr 3  do załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

130. Pytanie dot. umowy najmu
W § 19 proponujemy zapisać: „...sądom powszechnych wg właściwości Najemcy...”.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy najmu - załącznik nr 3  do załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

131. Pytanie dot. umowy najmu
W treści umowy proponujemy dodać następujące zapisy: 
1. Wynajmujący oświadcza, że media potrzebne do wykonania przedmiotu umowy będzie  

dostarczał do wynajmowanych pomieszczeń dla Najemcy w sposób ciągły.
2. W przypadku niemożności używania w/w pomieszczeń przez Najemcę z powodu braku 

dostaw mediów, dostępu do przedmiotu najmu, lub innych przyczyn niezależnych od Najemcy,  
czynsz dzierżawny będzie obniżony o 1/30 za każdy dzień. 

3.    Najemcy przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy z zachowaniem jednomiesięcznego  okresu 
wypowiedzenia, w szczególności w przypadku: 

• nie  zaakceptowania  podwyżki  czynszu  zaproponowanej  przez  
Wynajmującego;
• gdy  nastąpi  wzrost  cen  mediów  niewspółmierny  do  cen  posiłków 
oferowanych przez Najemcę,
• gdy przedmiot najmu będzie stwarzał zagrożenie dla życia lub zdrowia,
• gdy nastąpi wzrost kosztów wytworzonych posiłków, co powodować będzie 
działalność Najemcy ze stratą.”

Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy najmu - załącznik nr 3  do załącznika nr 3 do SIWZ pozostają bez zmian.

132. Pytanie
Prosimy  o  przedstawienie  informacji  o  średniej  mieszanek  z  wyszczególnieniem  mieszanek 
leczniczych. 
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

133, Pytanie  
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Prosimy o przesłanie obecnego jadłospisu dekadowego wraz z podaniem gramatur poszczególnych  
dań.
Odpowiedź:
Przykładowy jadłospis dekadowy      na dietę podstawową   
 Śniadanie
Herbata250ml,  pieczywo mieszane 100g,  masło10g,  twarożek ze szczypiorkiem i  rzodkiewką 70g 
Obiad
Koperkowa z makaronem 400 ml, pieczeń wołowa 100g, sos mięsny 60g , ziemniaki z koperkiem 
250g, surówka z marchwi i jabłka 130g, kompot 250ml
Kolacja
Kawa 250ml, pieczywo mieszane 100g, masło10g, polędwica  50g, pomidor 
 Śniadanie
Kawa 250ml ,pieczywo mieszane 100 g, masło10 g, szynka 50g, ogórek świeży 
Obiad 
Ryżowa 400ml, sznycel 90g ,kapusta zasmażana130g , ziemniaki z koperkiem 250g,  kompot 250ml
Kolacja
Herbata250ml, masło 10g, pieczywo mieszane 100 g, ser żółty30g, sałata zielona 
Śniadanie
Kawa 250ml,  pieczywo mieszane 100g, masło10g ,pasta z jajek ze szczypiorkiem 70g
Obiad
Ziemniaczana 400ml, ryż z truskawkami i śmietaną 350g, kompot 250ml 
Kolacja
Herbata 250ml, pieczywo mieszane 100 g ,masło10g ,szynka z indyka 60g, 
Śniadanie
herbata 250 ml,, pieczywo mieszane 100g,  masło10 g , zupa mleczna 400ml, polędwica 40g, pomidor 
Obiad.
Zupa  ogórkowa  400ml,  zraz  w  sosie  pieczarkowym  100g,  surówka  z  marchwi  i  chrzanu  120g, 
ziemniaki z zieleniną 250g, kompot 250ml.
Kolacja
Herbata 250ml, pieczywo mieszane100g, masło10g ,ser topiony 50g, 
Śniadanie
herbata  250ml,,  pieczywo  mieszane  100g,  masło10g,  zupa  mleczna  400ml,  pasta  z  twarogu  i 
szczypiorku 60g
Obiad
Krupnik 400ml, kotlet schabowy 120g, ziemniaki z zieleniną 250 g, mizeria 140g, kompot 250ml
Kolacja
Kawa 250ml, pieczywo mieszane 100g ,masło 10g ,kiełbasa mortadela 60g, pomidor 50g.
Śniadanie
 Kawa 250ml, pieczywo mieszane 100g, masło10g, kiełbasa z indyka z warzywami 60g, 
Obiad
Pomidorowa z ryżem 400ml, gulasz z żołądków 150g,surówka z kapusty pekińskiej 130g, ziemniaki z 
zieleniną 250g, kompot 250ml
Kolacja
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Herbata 250ml, pieczywo mieszane 100g, masło 10g, pasztet z drobiu 70g , ogórek świeży Śniadanie
Herbata 250ml, pieczywo mieszane 100g, masło10g, zupa mleczna 400ml, jajko 1szt, pomidor 
Obiad.
Barszcz czerwony z ziemniakami 400ml, makaron z serem 350g, kompot 250ml.
Kolacja
Kawa 250ml, pieczywo mieszane 100g, masło10g , kiełbasa drobiowa 60g, 
Śniadanie 
Kawa 250ml, pieczywo mieszane 100g, masło10g , pieczeń wiedeńska 60g, ketchup 
Obiad
Rosół  z  makaronem  400ml,  udko  pieczone  200g,  ziemniaki  z  zieleniną  250g,  sałata  zielona  ze 
śmietaną , kompot250ml
Kolacja
Herbata 250ml,pieczywo mieszane 100g, masło10g, twarożek ze szczypiorkiem 80g
Śniadanie 
 Kawa 250ml , pieczywo mieszane 100g, masło10g, pasta z sera żółtego i cebuli 70g  
Obiad
Grysikowa  400ml,  bitka  w  sosie  120g,  ziemniaki  z  zieleniną  250  g  ,  surówka  z  kapusty  białej 
120g,kompot 250ml 
Kolacja
Herbata 250ml, pieczywo mieszane 100g, masło10g,przysmak śniadaniowy 60g
Śniadanie 
 Herbata 250ml, pieczywo mieszane 100g , masło 10g, zupa mleczna 400ml, dżem 60g
Obiad
Jarzynowa  z  ryżem 400ml,  ryba  smażona  110g  ,buraczki  z  cebulą,  ziemniaki  z  zieleniną  250g, 
kompot 250ml
Kolacja
 Herbata 250ml, pieczywo mieszane 100g , masło10g, ser topiony 50g, rzodkiewka
134. Pytanie
W związku z jawnością finansów publicznych prosimy o podanie obecnej ceny osobodnia.
Odpowiedź:
Cena osobodnia wynosi 12,01 zł netto.

135. Pytanie  
Prosimy o podanie obecnie obowiązującego średnio dziennego wsadu do kotła.
Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującymi normami.

136.Pytanie 
Prosimy o podanie  ilości  żywionych z  podziałem na poszczególne oddziały  uwzględniając okres  
ostatniego roku tj. 01.07.2008-31 .07.2009 r
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 16.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161
 

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

137.Pytanie  
Prosimy  o  podanie  średniomiesięcznych  kosztów  poszczególnych  mediów  jakimi  obciążany  jest  
obecny wykonawca.
Odpowiedź:
Odpowiedziano,  udzielając  odpowiedzi  w  dniu  4  sierpnia  2009  r.  na  pyt.  Nr  1  pismem  DOP-
ZP/202/2009 r.

138.Pytanie 
Jak ilość personelu zatrudniona jest do obsługi kontraktu przez obecnego wykonawcę?
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 23 w dniu 10.08.2009 r. nr pisma DOP-ZP/210/09

139. Pytanie 
Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia.
Odpowiedź:
Nie, żądana informacja nie stanowi elementu SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych podaje kwotę,  jaką  zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia 
bezpośrednio  przed otwarciem ofert.

140. Pytanie
Prosimy o przesłanie ilości diet z ostatnich 12 miesięcy w rozbiciu na poszczególne oddziały.
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 2 w dniu 10.08.2009 r. nr pisma DOP-ZP/210/09

141.Pytanie 
Prosimy o wyjaśnienie pkt. 1.14 Opisu Przedmiotu Zamówienia: co Zamawiający rozumie poprzez  
„zapewnić dla dzieci powyżej 1,5 roku życia możliwość wyboru posiłku przy śniadaniu i kolacji”?
Odpowiedź:
Możliwość zamiany np. wędlina lub nabiał(dżem).

142. Pytanie
Ile razy dziennie Wykonawca dostarcza do oddziałów mieszanki mleczne dla niemowląt?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.
 
143.Pytanie   
Jak odbywa się wydawanie mieszanek mlecznych dla niemowląt?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ, mieszanki dostarczane są do oddziałów.

144. Pytanie   
Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile osób i do  
kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony? 
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Odpowiedź:
Na podstawie umowy o pracę. Nie ma umów na czas określony.

145. Pytanie 
Prosimy  o  podanie  terminów  ważności  badań  lekarskich  (dat  do  kiedy)  poszczególnych  
pracowników przewidzianych do przejęcia.
Odpowiedź:

WYKAZ AKTUALNYCH BADAŃ LEKARSKICH

146. Pytanie  
Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników zastosowanie 
ma Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy. 
Odpowiedź:
Regulamin Wynagradzania.

147.Pytanie 
Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień (w tym 
Regulaminu  Pracy,  Wynagradzania,  Układu  Zbiorowego  pracy,  Regulaminu  Zakładowego 
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Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Funduszu mającego zastosowanie w stosunku do  
osób  niepełnosprawnych)  mających  zastosowanie  w  stosunku  do  przejmowanych  pracowników.  
Jedynie  dogłębna  analiza  tych  dokumentów  pozwoli  na  prawidłowe  skalkulowanie  kosztów 
wynagrodzeń pracowników podlegających przejęciu. 
Odpowiedź:
Aktualny Wykonawca nie udostępnił regulaminów obowiązujących w jego Firmie.

148.Pytanie 
W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy?
Odpowiedź:
Pracownicy aktualnego Wykonawcy pracują w systemie zmianowym, siedem dni w tygodniu.

149. Pytanie
Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania kontraktu?
Odpowiedź:
Nie, w przypadku rozwiązania kontraktu pracowników przejmie z mocy prawa, na zasadzie art. 231 

kp, podmiot który będzie świadczył usługi żywienia. 

150.Pytanie  
Czy  przejmowanym  pracownikom  przysługuje  uprawnienie  do  przyrostu  wynagrodzenia  
wynikającego z art. 4a ustawy z dnia 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu  
wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r., Nr 1, poz. 2 z  
późn. zmianami)?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.

151. Pytanie  
Czy  z  tytułu  ewentualnych  zaległości  wynikających  z  art.  4a  ustawy  z  dnia  16.12.1994r.  o  
negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie  
niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.), Zamawiający bądź obecny wykonawca  
wypłacił wszystkie wymagane kwoty?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.

152. Pytanie  
Czy  przejmowanym  pracownikom  przysługuje  uprawnienie  do  podwyżki  wynagrodzenia  na  
podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na  
wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.

153. Pytanie  
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W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia  
22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.  
U. nr 149, poz. 1076)?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.

154. Pytanie  
Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie  
ustawy  z  dnia  22.07.2006r.  o  przekazaniu środków finansowych  świadczeniodawcom na  wzrost  
wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.

155. Pytanie  
Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia? Jeśli  
tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?
Odpowiedź:
Wypowiedzenie warunków umowy o prace otrzymali  pracownicy od poprzedniego Wykonawcy w 
01.2003 r.  Wypowiedzenie  dotyczyło  stanowiska,  wynagrodzenia  za pracę oraz  innych  warunków 
zatrudnienia  wynikających  z  zapisów  obowiązujących  w  Szpitalu  Specjalistycznym  im  S. 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. 
156. Pytanie 
Czy  w  stosunku do  Zamawiającego  i/lub  obecnego wykonawcy  toczą  się  postępowania  sądowe 
wszczęte  przez pracowników przewidzianych do przejęcia? Jeśli  tak,  prosimy o podanie wykazu 
spraw  ze  wskazaniem  wartości  przedmiotu  sporu,  roszczenia  pracowników  i  etapu,  na  którym  
znajduje się sprawa.
Odpowiedź:
Nie.

157. Pytanie  
Czy istnieje jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami zawodowymi,  
w  którym  pracodawca  zobowiązał  się  do  jakichkolwiek  gwarancji  w  zakresie  zatrudnienia 
pracowników lub wysokości  ich wynagrodzeń,  także w przypadku przejęcia tychże pracowników 
przez  następnego  pracodawcę?  Czy  pracownicy  są  objęci  jakimikolwiek  gwarancjami  
uniemożliwiającymi nowemu pracodawcy modyfikację treści ich stosunków pracy?
Odpowiedź:
Nie, według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy.

158. Pytanie  
Czy  na  dzień  przejęcia  będą  jakiekolwiek  nieuregulowane  zobowiązania  w  stosunku  do  
przekazywanych pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie?
Odpowiedź:
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Nie, według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy,  vide odpowiedź  na pytanie nr 5 z 
dnia 10.08.2009r. nr pisma DOP-ZP/210/09.

159. Pytanie  
Ilu  pracowników nabędzie  uprawnienia  do  odpraw emerytalnych  w  trakcie  trwania  kontraktu?  
Prosimy o podanie  ilości  osób w rozbiciu  na poszczególne lata oraz  wysokości  przysługujących 
odpraw.
Odpowiedź:
Nikt z pracowników nie  nabędzie uprawnienia do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu
160. Pytanie 
Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członami związków zawodowych (jakich)? Jakie funkcje te  
osoby pełnią w związkach?
Odpowiedź:
Do Związków Zawodowych Solidarność należy 9 osób. Jedna osoba jest przewodnicząca związku, 
jedna osoba jest zastępcą przewodniczącej, jedna osoba jest skarbnikiem.
161. Pytanie
Prosimy  o  przedstawienie  wykazu  wykorzystania  urlopów  za  rok  2008  r.  na  poszczególnego 
pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku z  
orzeczeniem o niepełnosprawności wg poniższej tabeli:
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono w dniu 10.08.2009 r. odpowiadając na pytanie nr 6, nr pisma DOP-ZP/210/09.

162. Pytanie 
Prosimy  o  podanie  wysokości  wynagrodzeń  zasadniczych  brutto  poszczególnych  pracowników 
przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do wynagrodzeń. Prosimy 
o padnie tych danych obliczonych jako średnia z trzech miesięcy.
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono w dniu 10.08.2009 r. odpowiadając na pytanie nr 18 nr pisma DOP-ZP/210/09 
oraz odpowiadając na pytanie nr 190.

163. Pytanie
Obecny  wykonawca  korzysta   z  jednej  sprawnej  windy  towarowej  przez  co  utrudniona  jest  
dystrybucja  posiłków.  Czy  Zamawiający  zamierza  wyremontować  drugą  nieczynną  windę 
znajdującą się na terenie bloku żywienia? Jeśli tak to w jakim czasie?
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono, odpowiadając na pytanie nr 1.
164. Pytanie  
Prosimy o podanie średniomiesięcznych kosztów:
                        - konserwacji urządzeń
                        - wywozu odpadów
                        - konserwacji dźwigu towarowego               
 Odpowiedź:
 Średnia z 3 m-cy w wartości netto:          
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Wywóz odpadów 1 524,62 zł

Konserwacja dźwigu towarowego 200,00 zł

Konserwacja urządzeń (średnia z 3 m-cy) 1 688,76 zł

165. Pytanie
W  związku  z  ujawnieniem  w  dniu  4.08.2009  r.  decyzji  Sanepid  nakazujących  doprowadzenie  
pomieszczeń  kuchni  Zamawiającego  do  należytego  stanu  sanitarno-technicznego  prosimy  o 
wyjaśnienie czy:
- nakazy te zostały wykonane przez obecnego wykonawcę usługi żywienia?
Jeżeli nie, to czy
- nakazy te zostaną wykonane przez obecnego wykonawcę usługi do końca okresu obowiązywania  
obecnej umowy na usługę żywienia pacjentów?
Jeżeli nie to
-  wnosimy  o  uzupełnienie  opisu  przedmiotu  zamówienia  o  zapisy  mówiące  o  konieczności  
przeprowadzenia  remontu w pomieszczeniach kuchennych Zamawiającego.  Zamawiający  mając 
świadomość istnienia decyzji nakazowych Sanepidu winien bądź wymusić na obecnym wykonawcy 
realizację tychże nakazów, bądź poinformować przyszłego wykonawcę zamówienia o konieczności  
wykonania  do  końca  br.  znacznej  wartości  prac  remontowych.  Zatajenie  przed  wykonawcami  
istotnych informacji mających wpływ na cenę oferty stanowi poważne naruszenie art.  29 ust.  1  
ustawy. Wnosimy zatem o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w trybie art. 38 ust. 4 poprzez  
jego uzupełnienie o zakres prac remontowych, jakie będzie zmuszony wykonać przyszły wykonawca 
usługi żywienia pacjentów. Wprowadzenie zmian w SIWZ skutkujących koniecznością dokonania 
zmian  w  ofertach  winno  pociągać  za  sobą  przedłużenie  terminu  składania  ofert.  Prosimy  o 
przedłużenie terminu składania ofert o min. 7 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający   do  załącznika  nr  5  do  SIWZ  –  Opis  przedmiotu  zamówienia  dodaje  pkt.  6.5  w 
brzmieniu:
„ 6.5.Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia wynajmowanych pomieszczeń do należytego 
stanu sanitarno-technicznego zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Krakowie z dnia 7 maja 2009 r. - znak sprawy HŻ.Z-PG-430-D-51/09”
Do § 24 projektu umowy o świadczenie usług żywienia -  załącznik nr 3 do SIWZ- dodaje się ust 3 w 
brzmieniu:
 „3. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia wynajmowanych pomieszczeń do należytego 
stanu sanitarno-technicznego zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Krakowie z dnia 7 maja 2009 r. -  znak sprawy HŻ.Z-PG-430-D-51/09”

 166. Pytanie
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Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile osób i do 
kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony / na zastępstwo?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy wszyscy pracownicy mają umowy na czas 
nieokreślony.

167. Pytanie
Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy nie ma takich osób.

168. Pytanie
Czy wśród osób przewidzianych do przejęcia są osoby przebywające na urlopach macierzyńskich,  
wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? Jeśli tak to ile osób i do kiedy?

Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy nie ma takich osób.

 169. Pytanie
 Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) poszczególnych pracowników  

przewidzianych do przejęcia.
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 145.

170. Pytanie
Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników zastosowanie 
ma Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy. 
Odpowiedź:
Według  informacji  uzyskanych  od  aktualnego  Wykonawcy  zastosowanie  ma  Regulamin 
Wynagradzania.

171. Pytanie
Prosimy o przesłanie kopii  wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy,  postanowień (w 
tym  Regulaminu  Pracy,  Wynagradzania,  Układu  Zbiorowego  pracy,  Regulaminu  Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych,  Regulaminu Funduszu mającego zastosowanie w stosunku do 
osób  niepełnosprawnych)  mających  zastosowanie  w  stosunku  do  przejmowanych  pracowników.  
Jedynie  dogłębna  analiza  tych  dokumentów  pozwoli  na  prawidłowe  skalkulowanie  kosztów 
wynagrodzeń pracowników podlegających przejęciu. 
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 147.

172. Pytanie
W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy?
Odpowiedź:
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Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 148.

173. Pytanie
Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy jest  
byłymi pracownikami Zamawiającego.
Odpowiedź:
 Byłymi pracownikami Zamawiającego do przekazania kolejnemu Wykonawcy jest 19 osób.

174. Pytanie
Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania kontraktu?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 149.

175. Pytanie
Czy  przejmowanym  pracownikom  przysługuje  uprawnienie  do  przyrostu  wynagrodzenia 
wynikającego  z  art.  4a  ustawy  z  dnia  16.12.1994r.  o  negocjacyjnym  systemie  kształtowania  
przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r., Nr 1,  
poz. 2 z późn. zmianami)?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.

176. Pytanie
Czy  z  tytułu  ewentualnych  zaległości  wynikających  z  art.  4a  ustawy  z  dnia  16.12.1994r.  o  
negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie  
niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.), Zamawiający bądź obecny wykonawca  
wypłacił wszystkie wymagane kwoty?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.

177. Pytanie
Czy  przejmowanym  pracownikom  przysługuje  uprawnienie  do  dodatkowego  wynagrodzenia 
rocznego  wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla  
pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)?

Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.

178. Pytanie
Czy z tytułu ewentualnych zaległości  wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r.  o dodatkowym  
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z  
późn. zm.) Zamawiający bądź obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.
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179. Pytanie
Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano podwyżki wynikające z art. 4a ustawy  
z  dnia  16.12.1994r.  o  negocjacyjnym  systemie  kształtowania  przyrostu  wynagrodzeń  u  
przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.)?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.

180. Pytanie
Czy  przejmowanym  pracownikom  przysługuje  uprawnienie  do  podwyżki  wynagrodzenia  na  
podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na 
wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.

181. Pytanie
W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia 
22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.  
U. nr 149, poz. 1076)?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.

182. Pytanie
Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie  
ustawy  z  dnia  22.07.2006r.  o  przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost  
wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy – nie dotyczy.

183. Pytanie
Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia? Jeśli  
tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 155.

184. Pytanie
Czy  w  stosunku do  Zamawiającego  i/lub  obecnego  wykonawcy  toczą  się  postępowania  sądowe 
wszczęte  przez  pracowników przewidzianych do przejęcia? Jeśli  tak,  prosimy o podanie  wykazu  
spraw  ze  wskazaniem  wartości  przedmiotu  sporu,  roszczenia  pracowników  i  etapu,  na  którym  
znajduje się sprawa.
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy, nie.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161
 

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

185.Pytanie
Czy istniej jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami zawodowymi,  
w  którym  pracodawca  zobowiązał  się  do  jakichkolwiek  gwarancji  w  zakresie  zatrudnienia 
pracowników lub wysokości  ich wynagrodzeń,  także w przypadku przejęcia tychże pracowników 
przez  następnego  pracodawcę?  Czy  pracownicy  są  objęci  jakimikolwiek  gwarancjami  
uniemożliwiającymi nowemu pracodawcy modyfikację treści ich stosunków pracy?
Odpowiedź:
Według informacji uzyskanych od aktualnego Wykonawcy, nie.
.
186. Pytanie
Czy  na  dzień  przejęcia  będą  jakiekolwiek  nieuregulowane  zobowiązania  w  stosunku  do 
przekazywanych pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie?
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 5 w dniu 10.08.2009r. nr pisma DOP-ZP/210/09.
.
187. Pytanie
Ilu  pracowników  nabędzie  uprawnień  do  odpraw  emerytalnych  w  trakcie  trwania  kontraktu? 
Prosimy o podanie  ilości  osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz  wysokości  przysługujących 
odpraw.
Odpowiedź:
W trakcie trwania kontraktu żaden z pracowników nie nabędzie uprawnień do odpraw emerytalnych.

188. Pytanie
Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członami związków zawodowych (jakich)? Jakie funkcje te  
osoby pełnią w związkach?
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 160.

189. Pytanie
Prosimy  o  przedstawienie  wykazu  wykorzystania  urlopów  za  rok  2008r.  na  poszczególnego 
pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku z 
orzeczeniem o niepełnosprawności wg poniższej tabeli:

Lp. Wymiar 
urlopu  na 
2008r. (dni)

Dodatkowy 
urlop (dni)

Zaległy  z 
2008r. 
(dni)

Wykorzystany 
w 2009r. (dni)

Pozostały do wykorzystania 
na dzień 31.12.2008r.
(1+2+3)-4

1 2 3 4 5
1
2
3
-
192
Raze
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m
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 6 w dniu 10.08.2009 r. pismem DOP-ZP/210/09.

190. Pytanie
Prosimy  o  podanie  wysokości  wynagrodzeń  zasadniczych  brutto  poszczególnych  pracowników  
przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do wynagrodzeń. Prosimy 
o padnie tych danych  obliczonych jako średnia z trzech miesięcy wg poniższej tabeli:

Lp. Wymi
ar 
etatu

Czas 
trwania 
umowy 
o pracę 
(data 
do)

Stawka 
zaszeregowa
nia 
(wynagrodze
nie  m-czne 
brutto)

Kwota 
wysług
i

Wyn. 
za 
noce

Wyn. 
za 
nadgod
ziny

Premie
/ 
nagrod
y

Inn
e 

Razem 
wynagr
odzenie 
(3+4+5
+6+7+8
)

ZUS 
praco
dawc
y

Koszt 
wyna
grodz
eń 
(9+10
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
.
.
192
Raz
em

Odpowiedź:
Wysokość wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych pracowników- średnia z trzech 
miesięcy.

Lp. Płaca 
zasadnicza 

brutto

Premia 
uznaniowa 

brutto

Razem 
brutto

ZUS Razem 
brutto

1 1 276,00 394,40 1 670,40 297,83 1 968,23
2 1 276,00 395,60 1 671,60 298,05 1 969,65
3 1 276,00 396,80 1 672,80 298,26 1 971,06
4 1 276,00 398,00 1 674,00 298,47 1 972,47
5 1 276,00 399,20 1 675,20 298,69 1 973,89
6 1 276,00  400,40 1 676,40 298,90 1 975,30
7 1 276,00 401,60 1 677,60 299,12 1 976,72
8 1 276,00 402,80 1 678,80 299,33 1 978,13
9 1 276,00 404,00 1 680,00 299,54 1 979,54
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10 1 276,00 405,20 1 681,20 299,76 1 980,96
11 1 276,00 406,40 1 682,40 299,97 1 982,37
12 1 276,00 407,60 1 683,60 300,19 1 983,79
13 1 276,00 408,80 1 684,80 300,40 1 985,20
14 1 276,00 410,00 1 686,00 300,61 1 986,61
15 1 276,00 411,20 1 687,20 300,83 1 988,03
16 1 276,00 412,40 1 688,40 301,04 1 989,44
17 1 276,00 413,60 1 689,60 301,26 1 990,86
18 1 276,00 414,80 1 690,80 301,47 1 992,27
19 1 276,00 416,00 1 692,00 301,68 1 993,68

Razem 24 244,00 7 698,80 31 942,80 5 695,40 37 638,20

191. Pytanie
Z osób przeznaczonych do przejęcia ile osób posiada orzeczenia o niepełnosprawności ?

      Odpowiedź:
     Nikt nie posiada.

192. Pytanie
Dot. Rozdziału VI pkt 1 lit. B ppkt 2 SIWZ – prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie przez  
„usługi  żywienia  dla  placówek  ochrony  zdrowia”?  Czy  brane  pod  uwagę  będą  jedynie  usługi  
tożsame z przedmiotem zamówienia, tj. usługi żywienia wraz z prowadzeniem kuchni szpitalnej, czy  
zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w wykazie usług cateringowych polegających na  
dowozie do szpitala posiłków z innej kuchni? Analogicznie, w przypadku kryterium oceny ofert –  
czy ocenie podlegać będą usługi polegające na prowadzeniu kuchni szpitalnych czy również usługi  
dowozu  wyżywienia  z  kuchni  centralnej?  Przykładowo:  czy  wykonawca,  który  posiada  jedną  
kuchnię szpitalną, z której prowadzi usługę dla szpitala macierzystego oraz dowozi posiłki dla 4  
innych szpitali zostanie potraktowany jako wykonawca posiadający doświadczenie w ilości jednej  
usługi czy pięciu usług?
Odpowiedź:
Zgodnie z  § 1 ust. 2 pkt. 2 Rozp. Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 
19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 605 z późn. zm.) „usługi żywienia dla placówek ochrony zdrowia” 
o których  mowa w Rozdziale  VI  pkt  1  lit.  B ppkt  2  SIWZ,  muszą odpowiadać swoim rodzajem 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj. usługom żywienia w 
oparciu  o  kuchnię  prowadzoną  w  obiekcie  Zamawiającego.  Dlatego  Zamawiający  nie  dopuszcza 
przedstawienia w wykazie usług  cateringowych polegających na dowozie do szpitala posiłków z innej 
kuchni.  Konsekwentnie, w ocenie w kryterium doświadczenie Wykonawcy brane będą pod uwagę 
usługi żywienia wraz z prowadzeniem kuchni. 

193. Pytanie
Prosimy o sprecyzowanie opisu sposobu obliczenia ceny oferty:
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 Jaką liczbę osobodni przyjąć należy do obliczenia wartości całkowitej zamówienia?
Odpowiedź:
Do obliczenia wartości zamówienia należy przyjąć  481.800     osobodni wyliczone według wzoru:

440 osób dziennie x 365 dni x 3 lata

194. Pytanie
Powołując się na jawność finansów publicznych proszę o podanie obecnej stawki za osobodzień z  
zaznaczeniem czy jest to kwota netto czy brutto.
Odpowiedź:
Stawka za osobodzień wynosi 12,01 zł netto.

195. Pytanie
Zamawiający ustalił średnią ilość żywionych na 440 dziennie i umieścił zapis, iż obniżenie ilości o  
10%  i  zwiększenie  o  20  %  nie  stanowi  zmiany  warunków  umowy.  Jakie  zatem  Zamawiający  
przewiduje działania w sytuacji,  gdy ilości przekroczą limity ustanowione przez Zamawiającego? 
Czy Zamawiający zatem wyrazi zgodę na renegocjację stawki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje renegocjacji stawki.
Zamawiający  wykreśla  zdanie drugie w § 2 ust. 2 projektu umowy o świadczenie usług żywienia - 
załącznika nr 3 do SIWZ. 

196. Pytanie
Zamawiający w odpowiedzi z dnia 4 sierpnia napisał jaką kwotą został obciążony Wykonawca z  
tytułu  mediów.  Czy  podana kwota  zawiera  również  opłatę  za  gaz  ziemny? Czy  gaz  ziemny jest  
płacony osobno przez Wykonawcę bezpośrednio do Zakładu Gazownictwa?
Odpowiedź:
Gaz ziemny Wykonawca płaci bezpośrednio do Zakładu Gazownictwa.

197. Pytanie
Czy ryczałtowa opłata za dostawę energii  cieplnej  jest  naliczana przez Zamawiającego przez  12 
miesięcy czy tylko w okresie grzewczym?
Odpowiedź:
Ryczałtowa opłata za dostawę energii cieplnej jest naliczana przez 12 miesięcy.

198. Pytanie
Czy Oddział Obserwacyjno-Zakaźny oraz Dermatologiczny wyposażony jest w sprawne urządzenia  
do mycia i dezynfekcji naczyń? Jeśli tak, jakie to urządzenia?
Odpowiedź:
Oddział  Obserwacyjno-Zakaźny  wyposażony  jest  w  sterylizator  przelotowy  będący  własnością 
Zamawiającego, natomiast Oddział Dermatologiczny wyposażony jest w przystosowaną zmywarkę – 
własność Wykonawcy.

199. Pytanie
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Czy Oddział Obserwacyjno-Zakaźny wyposażony jest w sprawny sterylizator?
Odpowiedź:
Tak.

200. Pytanie
Czy którekolwiek zalecenia sanepidu ujęte w przedłożonym przez Zamawiającego protokole zostaną  
usunięte przez dotychczasowego Wykonawcę do czasu zakończenia obowiązującej umowy?
Odpowiedź:
Przedłożona decyzja PPIP w piśmie nr DOP-ZP/202/2009 z dnia 04.08.2009r. nie została w pełni 
zrealizowana, termin realizacji wynosi 31.12.2009r.
Vide odpowiedź na pytanie nr 165.

201. Pytanie
Prosimy  o  wyjaśnienie  jak  należy  podać  wartość  Zamówienia  w  formularzu  ofertowym  jeśli  
zakładają Państwo możliwy wzrost ilości posiłków do 20%.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. XIV. SIWZ -  Opis Sposobu Obliczenia Ceny. Należy przyjąć średnią ilość  440 osób 
dziennie.

202. Pytanie
Czy Szpital dysponuje stołówką pracowniczą umożliwiającą dystrybucję posiłków pracowniczych?
Odpowiedź:
Nie.

203. Pytanie
Czy oddział zakaźny jest usytuowany w osobnym budynku?
Odpowiedź:
Tak.

204. Pytanie
Czy transport posiłków będzie odbywał się nadziemną otwartą drogą? Jeśli tak to do ilu oddziałów?
Odpowiedź:
Tak, vide odpowiedź na pytanie nr 45.

205.Pytani
Prosimy o podanie aktualnej ceny osobodnia.
Odpowiedź:
Cena osobodnia wynosi 12,01 zł netto.

206. Pytanie
Czy wszystkie media doprowadzone do budynku, w którym mieszczą się pomieszczenia kuchenne są 
opomiarowane? Jeśli nie to proszę o informację jakie są?
Odpowiedź:
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Opomiarowane są następujące media: energia elektryczna, woda.

207.Pytanie
Kto odpowiada za konserwacje i naprawy dźwigów kuchenkowych? jakie są średniomiesięczne 
koszty związane z utrzymaniem dźwigów w ruchu?
Odpowiedź:
Wykonawca, zgodnie z zapisami § 9 umowy najmu załącznika nr 3 do załącznika nr 3 SIWZ.
Vide odpowiedź na pytanie nr 164.

208.Pytanie
Prosimy o podanie średnich miesięcznych wartości zużycia poszczególnych mediów.
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 1 pismem DOP-ZP/202/ z dnia 04.08.2009 r.

209.Pytanie
Czy opłaty ryczałtowe za centralne ogrzewanie są liczone przez cały rok czy tylko w okresie 
grzewczym?
Odpowiedź:
Opłaty ryczałtowe za centralne ogrzewanie są liczone przez cały rok.

210.Pytanie
Ile numerów telefonów jest dostępnych w kuchni?
Odpowiedź:
2 numery.

211. Pytanie
Czy Zamawiający pisząc w umowie najmu w par.5 pkt 1a o podnoszeniu kosztów kuchenek miał na 
myśli jedynie kuchenkę oddziału obserwacyjno- zakaźnego dla dorosłych i dzieci? Bowiem w par. 13 
pkt 2 Zamawiający nie dopuszcza mycia naczyń stołowych kuchenkach oddziałowych. Prosimy o 
doprecyzowanie zapisu.
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z zapisami SIWZ. 

212. Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie jak obecnie do pomieszczeń kuchennych dostarczany jest gaz ziemny?
Odpowiedź:
Gaz ziemny dostarczany jest do budynku kuchni na podstawie umowy zawartej bezpośrednio 
przez firmę Catermed Sp. z o.o. z Zakładem Gazowniczym.
 
213. Pytanie
Ile jest liczników obecnie i na jakie media?
Odpowiedź:
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Liczniki znajdują się na : wodzie zimnej – 1 szt. , wodzie ciepłej – 2 szt. , gaz – 1 szt. , 
energia elektryczna – 1 szt.

214. Pytanie
Jaka jest liczba osób na poszczególnych oddziałach?
Odpowiedź:
Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach zgodna ze Statutem Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana Żeromskiego do wglądu na stronach internetowych Szpitala.

215.Pytanie
Jaka jest szacunkowa wartość naprawy nieczynnego dźwigu kuchenkowego?
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 1.

216.Pytanie
Czy Zamawiający szacował wartość instalacji świetlnej ewakuacyjnej w tunelu pod kuchnią 
centralną.
Odpowiedź:
Nie.

217.Pytanie
Prosimy o przesłanie ostatnich raport przeglądów technicznych sprawności instalacji wymienionych 
w par. 9 pkt 3.
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w posiadaniu w/w raportów.

218.Pytanie
Ile jest dzieci w wieku powyżej 1,5 roku w liczbie żywionych?
Odpowiedź:
Vide na odpowiedź nr 62.

219.Pytanie
W SIWZ Zamawiający zapisał że z autoklawu Dostawca może korzystać na oddziale obserwacyjno-  
zakaźnym. Zaś w załączniku nr 6 do SIWZ znajduje się informacja, że autoklaw jest na 
wyposażeniu kuchni mlecznej. Prosimy o informację, który zapis jest właściwy. 
Odpowiedź:
Obydwa zapisy są właściwe. Załącznik nr 6 do SIWZ zawiera wykaz niezbędnego sprzętu i urządzeń , 
którymi powinien dysponować Wykonawca.

220.Pytanie
Czy wykaz sprzętu w załączniku nr 6 przygotowany był  na bazie projektu technologicznego 
opisującego konkretny system technologii produkcji?
Odpowiedź:
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Nie.

221. Pytanie
Czy poszczególne oddziały mają wydzielone miejsca przeładunku posiłków do wózków 
transportowych?
Odpowiedź:
Nie.

222.Pytanie
Prosimy o informację o dziennej ilości poszczególnych diet wydawanych w szpitalu.
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając w dniu 10.08.2009 r. na pytanie nr 2  nr pisma DOP-Zp/210/09.

223.Pytanie
Czy liczba osób , które mają być przejęte z art. 231  to cały zespół świadczący obecnie usługę dla 
szpitala?
Odpowiedź:
Nie.

224. Pytanie
Prosimy o przesłanie zestawienia poszczególnych diet z ostatnich 6 miesięcy.
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono odpowiadając w dniu 10.08.2009 r. na pytanie nr 2 i 3  nr pisma DOP-
Zp/210/09.

225. Pytanie
Jak obecnie odbywa się zmywanie naczyń stołowych? prosimy o informacje.
Odpowiedź:
W  Kuchni  Centralnej  będącej  własnością  Wykonawcy,  za  wyjątkiem  Oddziałów  Obserwacyjno-
Zakaźnego Dorosłych i Dzieci oraz Dermatologicznego, zgodnie z SIWZ.    

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  ustalono na dzień 26.08.2009 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 26.08.2009 r. godz. 12.00.
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	W § 2 ust. 2 proponujemy zmienić następująco: „W przypadku zmniejszenia średniej miesięcznej (liczonej z dwóch ostatnich miesięcy) ilości zamawianych posiłków w stosunku do deklarowanej w ust. 1, Strony przystąpią do negocjacji w celu podwyższenia ceny netto jednego osobodnia, o której mowa w § 17...” Wykonawca musi przyjąć określoną ilość osobodni sporządzając kalkulację ceny ofertowej, ponosząc jednocześnie koszty stałe takie jak koszty wynagrodzeń pracowników, koszty dzierżawy itp.
	W nawiązaniu do treści § 18 ust. 3 proponujemy aby ilość zamawianych posiłków wraz z określeniem jednostki wyszczególniona była w załączniku do faktury wystawianej przez Wykonawcę.
	W§ 19 proponujemy aby pacjenci, którzy otrzymali mniej niż dwa posiłki byli ujmowani w rozliczeniu, stosownie do rodzaju zamówionych posiłków.
	109. Pytanie dot. umowy o świadczenie usług żywienia
	W § 20 proponujemy wprowadzić rozliczenie wzajemnych należności Wykonawcy i Zamawiającego w formie kompensaty.
	W § 22 proponujemy zmienić treść ust. 2 i rozszerzyć listę przypadków dających możliwość zmiany zawartej umowy (tj. wzrostu wynagrodzenia umownego Wykonawcy) w sposób następujący: 

