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Nasz znak : DOP – ZP 36/ 337/12                                                  Kraków, dnia 16 listopada 2012 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
 Świadczenie usług żywienia pacjentów Szpitala (ZP 36/2012)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 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  oraz 
modyfikuje zapisy SIWZ z dnia 28.09.2012 r.

Pytanie  1.  zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  udostępnienie  ostatniego  protokołu  Państwowej 
Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
Odpowiedź: załącznik  do niniejszego pisma.

Prosimy  jednocześnie  o  wskazanie  innych  niezrealizowanych  nakazów  Instytucji  Kontrolnych 
dotyczących pomieszczeń objętych postępowaniem przetargowym. 

Odpowiedź: brak niezrealizowanych nakazów.

Pytanie 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o podanie rzeczywistych stanów żywionych za okres od 
01.09.2011 do 31.08.2012 z uwzględnieniem rozbicia na poszczególne miesiące i oddziały.
Odpowiedź: stany rzeczywiste z faktur w załączniku do pisma. 

Pytanie  3.  Prosimy  o  uściślenie  informacji  czy  Zamawiający  dopuszcza  świadczenie  usługi  
z  pominięciem  kuchenek  oddziałowych.  Jeżeli  nie,  prosimy  o  podanie  kosztów  związanych  z  ich 
użytkowaniem  za okres od 01.09.2011 do 31.08.2012.
Odpowiedź:  Zamawiający określił  w  SIWZ  wymóg  kuchenek  oddziałowych  na  dwóch 
oddziałach , nie posiadamy wyszczególnionych danych dot. kuchenek oddziałowych.

Pytanie 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie kosztów związanych z zużyciem:
- wody zimnej i odprowadzeniem ścieków wg wskazań liczników, 

- wody ciepłej wg wskazań liczników, 

- energii elektrycznej wg wskazań liczników 

Zestawienie prosimy przygotować za okres od 01.09.2011 do 31.08.2012 z rozbiciem na poszczególne 
miesiące.
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Odpowiedź:

WODA 
ZIMNA

WODA 
CIEPŁA ENERGIA CO

IX.2011 1377,1 1910,64 1098,8 5139,3

X.2011 1746,28 2803,11 14460,18 5139,3

XI.2011 1629,08 2463,72 7194,38 5139,3

XII.2011 1353,66 2262,6 7792,5 5139,3

I.2012 1281,54 2091,81 7006,91 5861,58

II.2012 1500,96 3258,67 7109,11 5861,58

III.2012 1424,64 1508,38 7379,07 5861,58

IV.2012 1577,28 2433,33 7460,71 5861,58

V.2012 1437,36 2461,79 3844,99 5861,58

VI.2012 1338,78 2234,11 5072,01 5861,58

VII.2012 1653,6 2532,94 5344,77 5861,58

VIII.2012 1942,98 2106,04 5456,58 5861,58

Pytanie 5. Uprzejmie prosimy o podanie wysokości kwoty ryczałtowej za centralne ogrzewanie  za 
okres od 01.09.2011 do 31.08.2012 z rozbiciem na poszczególne miesiące.
Odpowiedź: W tabeli powyżej.

Pytanie 6. Prosimy o podanie zbiorczego  miesięcznego zapotrzebowania na kubki jednorazowego 
użytku  dla wszystkich oddziałów.
Odpowiedź: Kubki wydawane są zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Pytanie  7.  Dotyczy  części  vi  pkt  7  SIWZ.  Uprzejmie  prosimy  o  sprecyzowanie  zapisu  „Aktualne 
zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ administracji państwowej na prowadzenie 
działalności  w  zakresie  wytwarzania  odpadów  pokonsumpcyjnych  w  rodzaju  kod  18.01.82*  na 
podstawie ustawy z dnia 27 kwiecień 2001. O odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 185,poz. 
1243.)
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w sposób następujący: w pkt VI. A 7. 
SIWZ wprowadza się nowy zapis o następującej treści:  

"(...) 7. Aktualne zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ administracji państwowej 
na prowadzenie działalności  w zakresie wytwarzania odpadów pokonsumpcyjnych w rodzaju - kod 
18.01.82* na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 
Nr 185, poz. 1243), lub oświadczenie, że Wykonawca  przedłoży po uzyskaniu zamówienia, 
zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ administracji państwowej na 
prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów pokonsumpcyjnych w rodzaju 
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-  kod  18.01.82* na  podstawie  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  o  odpadach  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243),  z chwilą uzyskania decyzji.

Pytanie  8.  Powołując  się  na  jawność  informacji  publicznej  prosimy  o  podanie  obecnej  średniej 
dziennej stawki wyżywienia jednego pacjenta. 
Odpowiedź: Średnia obecna dzienna stawka wyżywienia jednego pacjenta wynosi 13,33 
zł netto.

Pytanie 9. Dotyczy części III lit. „B” siwz – tabela. Prosimy o informację, czy kolumna „ZUS” to ZUS 
pracodawcy.
Odpowiedź: Tak

Pytanie 10. Dotyczy części III lit. „D” (pkt. 2 strona 4) siwz. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie 
zarządzenia określającego warunki najmu / czynszu.
Odpowiedź: Zarządzenie Zewnętrzne Nr 62/12 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z dnia 2 lipca 2012 r.,  stanowi załącznik do 
niniejszego pisma. 

Pytanie 11.  Dotyczy części XVII pkt 6 siwz. Prosimy o podanie na jaki  okres zatrzymywane jest 
zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  na  okres  rękojmi  i  gwarancji  po  jej  zakończeniu. 
Sugerujemy aby ten nie był dłuższy niż okres 1 miesiąca.

Odpowiedź: zgodnie z kodeksem cywilnym.

Pytanie 12.  Dotyczy umowy na żywienie § 10.5. Prosimy o wprowadzenie zapisu: „Koszty badań 
ponoszone będą przez wykonawcę w zakresie badań wykonywanych nie częściej niż raz na kwartał.  
Wykonawca  poniesie  koszty  kolejnych  badań  w  kwartale,  o  ile  wykażą  one  obecność  skażeń 
mikrobiologicznych”.
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie 13. Dotyczy umowy na żywienie § 14.1. Prosimy o podanie ilu procent (średnio) dotyczą 
diety indywidualne.
Odpowiedź: średnio ok. 5%.

Pytanie  14.  Dotyczy  umowy na  żywienie  §  27.4.  Prosimy o uzupełnienie  zapisu:  „Korzystanie  z 
mienia  wykonawcy  przez  podmiot,  o  którym  mowa  w  tym  przepisie  następuje  odpłatnie.”  Czy 
Zamawiający dopuszcza na zasadzie analogii korzystanie przez wykonawcę z mienia Catermed S.A. 
przez pierwsze 2 tygodnie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy zgodnie z § 27 umowy.

Pytanie  15.  Dotyczy  umowy  na  żywienie  §  33.1.  Prosimy  o  wprowadzenie  zapisu:  „Przejęcie 
personelu następuje na okres realizacji niniejszej umowy. Po jej zakończeniu zamawiający przejmie 
personel w trybie art. 23(1) kp”.
Odpowiedź: zgodnie z zapisami pkt III.B.SIWZ 
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Pytanie 16.  Dotyczy umowy na żywienie § 33.2. Data zawarcia umowy będzie poprzedzać dzień 
uruchomienia usługi. Dzień przejęcia w trybie art.  23 (1) kp nastąpi  w dniu uruchomienia usługi. 
Prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zrealizowanie przez nowego wykonawcę obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 23 (1) kp, tj. przesłanie do każdego z pracowników informacji na 
co najmniej miesiąc przed przejęciem.
Odpowiedź: dotychczasowy Wykonawca realizuje obowiązki informacyjne.

Pytanie  17.  Dotyczy  umowy na  żywienie  §  33.3-4.  W związku  z  brzmieniem obu postanowień  
i przepisów art. 23 (1) kp dot. obowiązków informacyjnych prosimy o podanie od którego z podmiotów 
nowy wykonawca przejmie pracowników – od Catermed S.A. (jak może wynikać z § 33.3) czy od 
Zamawiającego (§ 33.4).
Odpowiedź: Od Wykonawcy.

Pytanie 18. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231. Prosimy o informację, 
jakie obowiązują zakładowe lub ponadzakładowe akty prawa pracy – np. pakiety socjalne, regulaminy 
pracy/wynagradzania/nagradzania-premiowania/zfśs  i  inne,  układy  zbiorowe,  inne porozumienia  ze 
związkami lub radami pracowniczymi. Prosimy o udostępnienie treści wszystkich ww aktów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada regulaminów pracy obecnego Wykonawcy .

Pytanie 19.  Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231. Prosimy o informację 
czy przejmowani pracownicy są objęci działaniem związków zawodowych, 
Odpowiedź: tak

Pytanie  20.  Dotyczy  przejęcia  pracowników  Zamawiającego  w  trybie  art.  231.  W  przypadku 
twierdzącej  odpowiedzi  na pytanie nr 19, prosimy o informację  jakie to związki,   które z nich są 
reprezentatywne (jeśli tak to na jakiej podstawie), które z nich pozostaną reprezentatywne (jeśli tak to 
na jakiej podstawie) po przejęciu – w odniesieniu do przejmowanych pracowników,  
Odpowiedź: Jest tylko jeden związek zawodowy „Solidarność”

Pytanie  21.  Dotyczy  przejęcia  pracowników  Zamawiającego  w  trybie  art.  231.  W  przypadku 
twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 19, prosimy o informację,  czy po wyłonieniu wykonawcy będzie 
on  dysponował  wystarczającym  czasem  do  zawiadomienia  związków  zawodowych  o  przejęciu 
pracowników ( okres miesiąca).
Odpowiedź: Zamawiający powiadomi związki zawodowe

Pytanie 22. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231. Prosimy o informację, 
czy  toczą  się  postępowania  sądowe (albo  są podstawy  do ich wszczęcia)  pracowników przeciwko 
Szpitalowi lub poprzedniemu wykonawcy tej usług (jeśli taki istniał).
Odpowiedź: nie 

Pytanie 23. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231. Prosimy o informację, 
czy  istnieją  jakiekolwiek  zaległości  płatnicze  Szpitala  względem  personelu,  
w  szczególności  co  do  wypłaty  dodatków  z  tzw.  ustawy  203  i  innych  (przykładowo  -  godziny 
nadliczbowe, dodatki, premie, nagrody).
Odpowiedź: nie 
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Pytanie 24. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231.  Prosimy o informację, 
czy kontrole PIP lub podobnych instytucji wykazały jakieś nieprawidłowości w zakresie zatrudniania 
pracowników objętych przejęciem lub ich środowiska pracy (przykładowo - BHP).
Odpowiedź: nie 

Pytanie 25.  Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231. Prosimy o informację 
ilu  z  pracowników  ma  orzeczoną  niepełnosprawność.  Prosimy  o  podanie  także  stopnia/grupy 
niepełnosprawności.  Prosimy o informację ile pracownic powiadomiło  pracodawcę,  że pozostaje  w 
ciąży, ile pracownic powiadomiło pracodawcę, że karmi dziecko piersią, ilu pracowników opiekuje się 
dzieckiem do lat 4, ilu pracowników ma status młodocianych.
Odpowiedź: nie ma takich pracowników.

Pytanie 26. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231.  Prosimy o informację 
ile wynosi i jakie składniki obejmuje wynagrodzenie – w odniesieniu do każdego z pracowników. 
Odpowiedź: informacja podana w tabeli pkt III.B.SIWZ.

Pytanie 27.  Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231. Prosimy o informację 
jaki jest stan urlopów, czy wydłużano okres urlopów w porównaniu do kodeksowego.  Odpowiedź: 
Wykaz urlopów wypoczynkowych na dzień 31.10.2012r. 

urlop zaległy urlop bieżący

1 0 14

2 0 2

3 0 14

4 0 9

5 0 10

6 0 1

7 0 14

8 0 7

9 0 8

10 0 5

11 0 3

12 0 7

13 0 6

14 0 2

15 0 0

16 0 9

Pytanie 28. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231.  Prosimy o informację, 
ilu z pracowników znajduje się na urlopach wychowawczych/macierzyńskich/bezpłatnych lub odbywa 
służbę wojskową.
Odpowiedź: Nie ma takich pracowników
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Pytanie 29. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231.  Prosimy o informację 
czy okresy wypowiedzenia są zmienione w porównaniu do kodeksowych.
Odpowiedź: nie 

Pytanie 30. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231.  Prosimy o informację 
ilu  pracownikom  brakuje  nie  więcej  niż  4  lata  do  osiągnięcia  wieku  emerytalnego,  jeżeli  okres 
zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Odpowiedź: W trakcie trwania nowego kontraktu 4 osoby będą  objęte ochroną /wiek 
przedemerytalny/ 

Pytanie 31.  Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231. Prosimy o informację 
czy zakres i wysokość uprawnienia do odpraw zostały zmienione w porównaniu do kodeksowych.
Odpowiedź: nie 

Pytanie 32. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231.  Prosimy o informację 
czy  pracownikom  przysługują  dodatki  (nagrody,  premie,  dodatkowe  wolne  dni,  wyższe 
nadgodziny/nocki/święta, trzynastka, dodatek 203, stażowy, jubileuszowy).
Odpowiedź: Tak przysługuje premia i dodatki nocne, godziny nadliczbowe

Pytanie 33. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231.  Prosimy o informację 
kiedy poszczególnym pracownikom kończą się okresy ważności badań lekarskich.
Odpowiedź: wykaz badań lekarskich

1 11.06.2015
2 14.12.2013
3 22.02.2013
4 09.08.2013
5 22.02.2015
6 16.04.2013
7 19.04.2013
8 28.02.2015
9 04.06.2015

10 06.02.2015
11 09.06.2013
12 20.02.2015
13 07.03.2015
14 25.01.2015
15 25.01.2015
16 05.07.2014

Pytanie 34. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231.  Prosimy o informację 
ilu  z  przejmowanych  pracowników  jest  objętych  ochroną  związkową  przed 
rozwiązaniem/wypowiedzeniem umowy (jako członkowie zarządu itp.),  ilu z nich jest zwolniona ze 
świadczenia pracy, ilu z nich jest członkami rad pracowniczych. 
Odpowiedź: 3 osoby
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Pytanie  35.  Dotyczy  przejęcia  pracowników  Zamawiającego  w  trybie  art.  231.  Prosimy  o 
udostępnienie  tabeli  pracy  pracowników  na  dzień  dzisiejszy  zawierającą  staż  pracy  w  Państwa 
jednostce.
Odpowiedź: Staż pracy pracowników na dzień 1.10.2012

data urodzenia Lata m-ce dni
1 10.05.1954 39 2 5
2 01.04.1955 33 7 2
3 12.03.1969 25 1 27
4 30.03.1960 17 4 17
5 21.06.1954 25 9 27
6 28.07.1961 26 8 19
7 25.11.1964 20 4 19
8 24.01.1957 36 2 25
9 04.04.1955 36 9 29

10 16.02.1964 19 11 8
11 18.06.1962 29 1 4
12 30.11.1960 28 1         17    
13 14.04.1960 19 8         23    
14 07.07.1958 30 10         24    
15 22.07.1957 32 5         24    
16 07.07.1962 32 8           5    

Pytanie  36.  Dotyczy  przejęcia  pracowników  Zamawiającego  w  trybie  art.  231.  W  przypadku 
wypłacania dodatków stażowych od stażu ogółem, prosimy o udostępnienie tabeli pracy pracowników 
na dzień dzisiejszy zawierającą całkowity staż pracy.
Odpowiedź: jak wyżej

Pytanie 37. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231. Prosimy o informację 
ile  osób  przebywa  na  długotrwałym  L4  –  powyżej  30  dni,  w  tym  przebywających  na  zasiłku 
rehabilitacyjnym.
Odpowiedź: nie ma takich osób

Pytanie 38. Dotyczy przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231. Prosimy o szczegółową 
informację czy przejmowani pracownicy są zaszczepieni na WZW lub czy jest jakikolwiek terminarz 
planowanych szczepień.
Odpowiedź:  przejmowani pracownicy są zaszczepieni na WZW

Pytanie 39. Dotyczy umowy najmu § 8. Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego zakazu zmian 
technicznych (skoro jednocześnie istnieje obowiązek bieżących remontów i konserwacji).
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie  40.  Dotyczy  umowy  najmu  §  9.1.  Czy  w  związku  z  zapisem  przytoczonego  paragrafu 
wykonawca będzie odpowiadał za inne elementy konstrukcyjne budynku np.: ściany i stropy.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ
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Pytanie 41. W SIWZ pkt. D podano wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji usługi. Czy Zamawiający 
posiada komplet termosów, naczyń G-N, wózków (– sprzęt dystrybucyjny) oraz wyposażenie w postaci 
stołów, zlewozmywaków itp. Czy leży to po stronie Wykonawcy?
Odpowiedź: Leży to po stronie Wykonawcy.

Pytanie 42. Kto odpowiada za utrzymanie czystości oraz koszt zużycia mediów, dzierżawy kuchenek 
oddziałowych? Jeśli Wykonawca to prosimy o podanie kosztów zużycia mediów za ostanie 12 miesięcy 
oraz  miesięczny koszt dzierżawy?
Odpowiedź:   Za utrzymanie czystości  odpowiada Wykonawca. Koszty zużycia mediów 
zgodnie z pkt III. C SIWZ "zasady korzystania z pomieszczeń"

Pytanie 43. Kto jest odpowiedzialny za wyposażenie kuchenek oddziałowych?
Odpowiedź: Wykonawca

Pytanie 44. Czy Zamawiający oczekuje nieodpłatnego umożliwienia korzystania przez Zamawiającego 
lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną (tj.  przez kolejnego wykonawcę usług żywienia) ze 
sprzętów i wyposażenia kuchennego stanowiącego własność Wykonawcy, czy też korzystanie to ma 
nastąpić za odpłatnością ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami § 27 ust. 4 umowy  o świadczenie usług żywienia.

Pytanie 45. Czy Zamawiający lub osoba trzecia przez niego wskazana (tj. kolejny wykonawca usług 
żywienia) będzie zobowiązany do ubezpieczenia udostępnionego sprzętu i wyposażenia kuchennego 
stanowiącego własność Wykonawcy, jeżeli tak to w jakim zakresie i w jakiej wysokości ?
Odpowiedź:  Nowy Wykonawca  będzie zobowiązany do ubezpieczenia udostępnionego 
sprzętu i wyposażenia kuchennego.

Pytanie 46. Prosimy   o   podanie   zestawienia   ilości   posiłków  (śniadań,   II   śniadań,   obiadów,  
podwieczorków  i kolacji) w podziale na oddziały i poszczególne miesiące – najlepiej za cały ostatni  
rok.
Odpowiedź: Zestawienie ilości   posiłków stanowi  załącznik  do pisma.

Pytanie 47. Proszę  o podanie rzeczywistej liczby żywionych w poszczególnych miesiącach za okres 
ostatniego roku
Odpowiedź: stany rzeczywiste z faktur w załączniku do pisma. 

Pytanie 48. 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:  Na  dzień  dzisiejszy  nie.  Dopuszczalne  są  zmiany  w  ilości  żywionych 
pacjentów  polegające  na  obniżeniu  liczby  żywionych  pacjentów  o  10  %  lub  na 
zwiększeniu o 20 % . 
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Pytanie 49. Prosimy o sprecyzowanie opisu sposobu obliczenia ceny oferty: Jaką liczbę osobodni 
przyjąć należy do obliczenia wartości całkowitej zamówienia, jaką do obliczenia wartości miesięcznej? 
Czy  cenę  netto  należy  przemnożyć  przez  ilość  osobodni,  kolejno  dodać  podatek  VAT  i  otrzymać 
wartość brutto? Czy osobno mnożyć ilość osobodni dla wartości netto oraz brutto?
Odpowiedź:  Liczba osobodni średnio 370 dziennie. Wartość zamówienia należy obliczyć 
zgodnie z poniższą tabelą i umieścić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 
do SIWZ.

Przedmiot 
zamówienia

Cena netto  za 
1 osobodzień 
świadczenia 

usług

Cena brutto za 
1 osobodzień 
świadczenia 

usług
(kol. 2 + 

stawka Vat)

Cena netto ( za 
jeden miesiąc 
świadczenia 

usługi)
(kol.2 x 370 x 30 

dni)

Cena brutto 
 ( za jeden 

miesiąc 
świadczenia 

usługi)
(kol.3 x 370 x 

30 dni)

Wartość 
netto za 

36 miesięcy 
(kol.4 x 36 
miesięcy)

Wartość VAT 
(kol.6 x stawka 

VAT)

Wartość brutto 
za 

36 miesięcy 
(kol.6+kol.7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Świadczenie 
kompleksowej 
usługi żywienia 
pacjentów 
szpitala

Pytanie 50. Czy Wykonawca dobrze, rozumie, że do dystrybucji posiłków w przypadku wydawania 
370 posiłków dziennie należy wykazać się minimum 10 osób w ciągu dnia czyli  20 osób na dwie 
zmiany? Zgodnie z zasadą 1 osoba dystrybucyjna na 40 pacjentów.
Odpowiedź: tak,  Zgodnie z zasadą 1 osoba dystrybucyjna na 40 pacjentów

Pytanie 51. W związku z zapisem „§ 19.Pacjent, który otrzymał dwa lub więcej posiłków w ciągu  
doby traktowany będzie jako pacjent, który był  żywiony cały dzień a pacjent, który otrzymał mniej niż  
dwa posiłki  nie będzie  ujmowany w rozliczeniu”  prosimy o podanie ilu jest takich pacjentów skali 
miesiąca.  
Odpowiedź: ok.  5% 

Pytanie  52.  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 odpowiadają obowiązującym przepisom prawa.

Pytanie 53. Czy pomieszczenia te wymagają przeprowadzenia remontu?
Odpowiedź: w aktualnym czasie nie.

Pytanie 54. 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: nie 
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Pytanie  55.  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. 2012 roku? Jeśli tak prosimy o zaznaczenie jakie prace 
zostały już wykonane.
Odpowiedź:   zatwierdzony program dostosowawczy nie dotyczy kuchni.  

Pytanie 56. Czy sprzęt oddany w dzierżawę jest sprawny oraz czy zapewni realizację usługi na rzecz 
Zamawiającego? 
 Odpowiedź: sprawny, nie  wystarczający dla zapewnienia usługi.

Pytanie 57. 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:  Zamawiający  nie  jest  w  stanie  przewidzieć  ewentualnych  dodatkowych 
kosztów. 

Pytanie 58. Czy wentylacja w wymaganych pomieszczeniach kuchennych jest sprawna?
Odpowiedź: tak

Pytanie 59. Czy w kuchni jest drożna kanalizacja?
Odpowiedź: tak

Pytanie 60. Czy stan pomieszczeń kuchni oraz magazynów zewnętrznych  nie stanowi zagrożenia?
Odpowiedź: nie  stanowi zagrożenia

Pytanie 61. W jakim zakresie Wykonawca będzie odpowiedzialny za zewnętrzną część budynku?
Odpowiedź: zewnętrzna część budynku  leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 62. Jakie są miesięczne opłaty za poszczególne media wykorzystywane na kuchni w skali 
roku?  Prosimy o  podanie  kwot  netto  za  media  za  okres  11.2011 r  –  10.2012 r.  z  rozbiciem na 
poszczególne media.
Odpowiedź:  koszty zużycia mediów opisano w pkt. 4 niniejszego pisma.

Pytanie 63. Proszę o podanie liczby osobodni (w rozbiciu na oddziały) za okres 11.2011 r – 10.2012 
r.
Odpowiedź: załącznik  do niniejszego pisma (tabela)

Pytanie 64. Czy Zamawiający dysponuje osobną zmywalnią wózków bemarowych i termosów?
Odpowiedź: Zamawiający posiada wydzielone miejsce na zmywanie.

Pytanie 65. Czy i jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu? Jakie są koszty netto dozoru 
technicznego w skali roku (okres 11.2011 r – 10.2012)? 
Odpowiedź:   zapisy  SIWZ pkt  III.  D str.  5  i  6  .  Koszty  dotyczące autoklawu posiada 
dotychczasowy  usługodawca  ze  względu  na  utrzymanie  autoklawu  przez  obecnego 
Wykonawcę.

Pytanie 66. Kto będzie ponosił koszty dozoru technicznego urządzeń?
Odpowiedź: Wykonawca 
 
Pytanie  67.  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: tak
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Pytanie  68.  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

Pytanie  69.  Prosimy o  ich  wyszczególnienie  mediów,  na  które  są  założone  podliczniki.  Jaki  jest 
ewentualny koszt odkupu zamontowanych systemów pomiarowych?
Odpowiedź:  licznik  energii  elektrycznej  jest  własnością  Zamawiającego,  licznik  gazu 
PGNiG  ,  licznik  wody  zimnej  oraz  liczniki  ciepłej  -  obecnego  najemcy.  Koszt  odkupu 
zamontowanych systemów pomiarowych nie znany.

Pytanie 70. Czy Wykonawca obsługuje stołówkę personelu?
Odpowiedź: nie 

Pytanie 71. Czy szpital dysponuje pomieszczeniem, które może być przeznaczone na stołówkę?
Odpowiedź: nie 

Pytanie 72. 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: Na chwilę obecną nie.

Pytanie  73.  Czy  wśród  sprzętu  wyszczególnionego  w  złączonych  do  dokumentacji  przetargowej 
wykazach  składników majątku trwałego są rzeczy – urządzenia niesprawne. Jeśli tak, prosimy o ich 
wyszczególnienie.
Odpowiedź: nie ma rzeczy niesprawnych.

Pytanie 74.  Powołując  się  na art.  96 ust.  3  Ustawy PZP,  tj.  że  protokół  jest  jawny,  prosimy o 
przesłanie kserokopii druku Zp-1.
Odpowiedź: protokół w załączeniu do niniejszego pisma. 

Pytanie 75. 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: zawarta w pkt 4 do niniejszego pisma. Opłata ponoszona jest przez cały rok.

Pytanie  76.  Jaki  jest  obecnie  koszt  ubezpieczenia  obiektu,  który  jest  przeznaczony  do 
wydzierżawienia? Po czyjej stronie leży ubezpieczenie wydzierżawionych pomieszczeń?
Odpowiedź: koszt ubezpieczenia po stronie Zamawiającego.

Pytanie 77. Prosimy o udostępnienie przykładowego jadłospisu diety podstawowej według którego 
są żywieni obecnie pacjenci szpitala.
Odpowiedź: załącznik  do niniejszego pisma

Pytanie 78. Kto będzie odpowiedzialny za dystrybucję posiłków do łóżek pacjentów?
Odpowiedź: Wykonawca

Pytanie 79. Czy każdy z oddziałów szpitala posiada kuchenki oddziałowe?
Odpowiedź: 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
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

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 : 2008

Pytanie 80. W jakim zakresie Wykonawca odpowiada za kuchenki oddziałowe?
Odpowiedź: utrzymanie czystości i sprawnego sprzętu koniecznego do wykonania usługi.

Pytanie 81. Ile jest kuchenek oddziałowych.
Odpowiedź: 2 

Pytanie 82. Kto jest odpowiedzialny za wyposażenie kuchenek oddziałowych?
Odpowiedź: Wykonawca (autoklaw)

Pytanie 83. Prosimy o podanie liczby osobodni w szpitalu z dnia 05.10. 2012 r.
Odpowiedź: 345 dorosłych + 10 dzieci - załącznik  do niniejszego pisma

Pytanie 84.  Prosimy o udostępnienie  zestawienia faktur za gaz za ostatnie  3 miesiące z licznika 
wskazującego zużycie gazu przez wytwornicę pary.
Odpowiedź: nie ma wytwornicy pary.

Pytanie 85. Ile i jakie urządzenia w kuchni są zasilane na parę?
Odpowiedź: zamawiający nie posiada takich informacji.

Pytanie 86. Prosimy o udostępnienie danych z tabliczki znamionowej wytwornicy pary.
Odpowiedź: zamawiający nie posiada takich informacji.

Pytanie 87. Iloma i jakimi oddziałami dysponuje szpital?
Odpowiedź: załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala 
(załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 28.09.2012 r.)

Pytanie 88. Czy są takie oddziały szpital, które znajdują się w znacznej odległości od siebie?
Odpowiedź:  najdalszy  oddział  od  pomieszczeń  Kuchni  znajduje  się  około  500  m 
(otolaryngologia, I Wewnętrzny, III Wewnętrzny) pozostałe oddziały sukcesywnie bliżej.

Pytanie 89. W czyjej gestii jest ubezpieczenie mienia kuchni?
Odpowiedź: Wykonawcy

Pytanie 90. Czy są takie magazyny, które znajdują się poza budynkiem kuchni?
Odpowiedź: nie 

Pytanie 91. Prosimy o określenie stanu technicznego magazynów.
Odpowiedź: dobry

Pytanie 92. Czy transport posiłków z kuchni odbywa się podziemnym łącznikiem, czy na wolnym 
powietrzu?
Odpowiedź:  transport posiłków z kuchni odbywa się podziemnym łącznikiem

Pytanie 93. Czy budynek kuchni posiada instalację odgromową?
Odpowiedź: tak

Pytanie 94. Kto jest odpowiedzialny za ewentualne remonty elewacji budynku kuchni i dachu?
Odpowiedź:  Zamawiający

Pytanie 95.  Czy agregaty chłodnicze w magazynach są sprawne?
Odpowiedź: tak

Pytanie 96. Kto jest odpowiedzialny za ewentualne naprawy dachu budynku kuchni?
Odpowiedź:  Zamawiający
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Pytanie 97.  Która ze stron ponosi  koszty różnych kontroli  obiektu oraz funkcjonowania budynku 
będącego przedmiotem dzierżawy?
Odpowiedź:  Wykonawca.

Pytanie  98.  Czy  Zamawiający  posiada  wiedzę  ilu  pracowników  zatrudnia  na  kuchni  obecny 
Wykonawca usługi?
Odpowiedź:   Zamawiający posiada informacje  tylko na  temat  16  byłych pracowników 
Zamawiającego,  zatrudnionych  przez  dotychczasowego  Wykonawcę  usług  żywienia 
pacjentów w okresie obowiązywania umowy z dnia 23.12.2009 r.

Pytanie 99. Ilu pracowników zatrudniał zamawiający na kuchni  wczasach kiedy sam zajmował się 
żywieniem pacjentów szpitala?
 Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie 100. Kto zabezpiecza naczynia i sztućce?
 Odpowiedź: Wykonawca

Pytanie  101.  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 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: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 102. Czyją własnością są obecnie zamontowane liczniki na media w kuchni? Szpitala, czy 
obecnego Wykonawcy?
Odpowiedź: pytanie 69 niniejszego pisma.

Pytanie  103.Prosimy  o  przesłanie  kopii  ostatniego  protokołu  kontroli  pomieszczeń  będących 
przedmiotem dzierżawy Sanepidu.
Odpowiedź: załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 104. Jak obecnie wygląda proces utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych. Czy są w tej mierze 
jakiejkolwiek zasady wyznaczone przez Zamawiającego?
Odpowiedź: proces odpadów pokonsumpcyjnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa 
w tym zakresie.

Pytanie 105. 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 taki dokument z 2012 roku.

Pytanie  106.  Czy  oryginał  wadium w formie  niepieniężnej  powinno  znajdować  się  w tej  samej 
kopercie co oferta?
Odpowiedź: oryginał wadium należy włożyć do osobnej koperty i  nie spinać w sposób 
trwały z ofertą,  zgodnie z pkt VIII pkt 4 SIWZ.
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Pytanie 107. W odniesieniu do sposobu obliczenia ceny prosimy o przedstawienie algorytmu, którym 
ma  posługiwać  się  wykonawca,  gdy  oblicza  cenę.   Wykonawca  prosi  o  dokonanie  przykładowej 
symulacji wypełnienia wzoru oferty np. dla przypadku kiedy osobodzień kosztowałby 1 zł 10 gr netto.
Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 49 niniejszego pisma.

Pytanie 108. W związku z powyższym pytaniem prosimy o jednoznaczne określenie ilości osobodni 
jakie zamówi Zamawiający w czasie trwania kontraktu.
Odpowiedź: średnio 360 dorosłych + 10 -ro dzieci do 1,5 roku  na miesiąc. 

Pytanie 109. Prosimy o podanie liczby ( rozbiciu na poszczególne miesiące i oddziały) dzieci powyżej 
1,5 roku życia które były żywione w szpitalu w okresie 11.2011 r – 10.2012 r.
Odpowiedź: załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 110. 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: wg bieżącego zapotrzebowania.

Pytanie  111.  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.

Pytanie 112. 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: w umowie najmu w § 9 ust. 2 jest mowa o wymianie opraw oświetleniowych 
wraz z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego w wyodrębnionej kratami części tunelu 
pod Kuchnią Centralną. Koszt wykonania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego zależy od 
opraw jakie zainstaluje Wykonawca, a tym samym ich ilości, w celu spełnienia wymogów 
dotyczących natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.

Pytanie 113. W związku z powyższym prosimy o podanie ilości opraw oświetleniowych jakie należy 
wymienić w kuchni centralnej.
Odpowiedź: Ilość opraw przeznaczonych do wymiany wynosi 6 szt. 

Pytanie 114. Prosimy o podanie ilości (w litrach za okres 11.2011 r – 10.2012 r) poszczególnych 
mieszanek mlecznych zamówionych przez szpital u obecnego Wykonawcy.
Odpowiedź: rozliczenie mieszanek mlecznych rozliczane jest na podstawie osobodni . 

Pytanie 115. Kto będzie zajmował się sterylizacją butelek? Prosimy o określenie jak będzie wyglądał 
proces sterylizacji. Czy w jakimkolwiek zakresie Wykonawca w nim uczestniczy?
Odpowiedź: Wykonawca

Pytanie 116. Czy Zamawiający zapewnia specjalistyczny  sprzęt do mycia i dezynfekcji butelek oraz 
do ich transportu?
Odpowiedź: nie 
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Pytanie 117. Czy zamawiający zapewni mieszanki do przygotowania posiłków w kuchni mlecznej?
Odpowiedź: nie 

Pytanie 118. Jaka jest pojemność butelek, które otrzymują dzieci w ramach kuchni mlecznej?
Odpowiedź: 250 ml

Pytanie  119.  Prosimy  o  podanie  ilości  wydanych  butelek  w ramach  kuchni  mlecznej  w okresie 
11.2011 r – 10.2012 r.
Odpowiedź: wydane butelki pokrywają się z osobodniami. 

Pytanie 120. Czy Zamawiający zapewni butelki i smoczki dla kuchni mlecznej?
Odpowiedź: tylko smoczki

Pytanie 121. Ile sterylnych butelek dostarczono na zamówienie zamawiającego w okresie 11.2011 r 
– 10.2012 r
Odpowiedź: nie były dostarczane. 

Pytanie 122.  Proszę o sprecyzowanie i  rozszerzenie  jakie zezwolenie ma na myśli  Zamawiający 
przedstawione w rozdziale VI.A. pkt 7. SIWZ? 
Odpowiedź: odpowiedź zawarta w pytaniu nr 7 niniejszego pisma.

Pytanie 123. 
dotyczy  pracowników:  W związku  z  wykładnią  Sądu  Najwyższego  do  art.  23’  Kodeksu  pracy, 
zgodnie  z  którą  przejęcie  zakładu  pracy  ma  miejsce  nie  tylko  przy  przekazaniu  składników 
majątkowych, ale także przy przejęciu zadań zakładu (wyrok SN z 9.12.2004 r., I PK 103/04) oraz z 
uwagi na fakt, iż po dokonaniu wyboru Wykonawcy przedmiotu niniejszego zamówienia, stanie się on 
z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy ze wszystkimi pracownikami dotychczas 
realizującymi  przedmiot  niniejszego  zamówienia, prosimy  o odpowiedź  na  n/w  pytania  (prosimy 
zwrócić uwagę,  że pytania dotyczą wszystkich osób aktualnie  realizujących przedmiot 
niniejszego zamówienia –– jeżeli  ich umowy nie  zostaną skutecznie rozwiązane przez 
dotychczasowego  pracodawcę  przed  przejściem  zakładu  pracy  do Wykonawcy 
wyłonionego na podstawie niniejszego postępowania):

 Ile  osób  realizuje  aktualnie  przedmiot  niniejszego  zamówienia?  Odpowiedź:  16  osób  z 
przejęcia w trybie art 231 oraz osoby zatrudnione przez obecnego wykonawcę.

 Ile osób pracowało u Zamawiającego przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia a 
ile zostało przejętych od Zamawiającego do firmy zewnętrznej?  Odpowiedź: oprócz osób 
przejętych przez obecnego Wykonawcę.

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

Pytanie 124. Jakiego rodzaju umowy zawarto z w/w osobami oraz na jaki okres? 
Odpowiedź: umowy o pracę na czas nie określony, przejęcie 16 pracowników w trybie art 
23 1 
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Pytanie 125.  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 pkt III.B.SIWZ, aktualne dane,  stanowiska: 

1 Pomoc kuchenna

2 Pomoc kuchenna

3 Kucharz

4 Pomoc kuchenna

5 Kucharz

6 Pomoc kuchenna

7 Kucharz

8 Dietetyk

9 Pomoc kuchenna

10 Pomoc kuchenna

11 Pomoc kuchenna

12 Pomoc kuchenna

13 Pomoc kuchenna

14 Dietetyk

15 Pomoc kuchenna

16 Kucharz

Pytanie  126.  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 , pracownicy zatrudnieni są na pełnym etacie.

Pytanie  127.  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: nie 

Pytanie  128.  Czy  wynagrodzenie  tych  pracowników  uwzględnia  podwyżki  zagwarantowane 
ustawowo? Odpowiedź: tak.
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Pytanie  129.  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: nie ma

Pytanie 130. Jakie są ewentualne potrącenia z wynagrodzeń przejmowanych pracowników?
Odpowiedź: zobowiązania komornicze oraz związki zawodowe.

Pytanie  131.  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:

Lata 
pracy

Termin 
nagrody 

jubileuszowej 

Termin 
uzyskania 

wieku 
emerytalnego

1 40 2013 2014
2 35 2014 2016
3   
4 20 2015
5   
6   2014
7   
8   
9   

10   2016
11 30 2013
12 30 2014
13 20 2013
14   
15 35 2015
16 35 2015

Pytanie  132.  Prosimy  o  podanie  wykazu  urlopów  poszczególnych  pracowników,  tj. zaległych 
i bieżących. 
Odpowiedź: pytanie 27 niniejszego pisma.

Pytanie  133.  Czy  wszyscy pracownicy  wykonują  aktualnie  pracę,  czy  korzystają  z urlopów 
wypoczynkowych,  przebywają  na zwolnieniu  lekarskim,  świadczeniu  rehabilitacyjnym,  urlopie 
macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub bezpłatnym?
Odpowiedź: tak, w zakresie urlopów podpowiedź w pytaniu nr 27 niniejszego pisma.

Pytanie 134.  Czy wszyscy posiadają książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami  wymagalnymi w 
placówkach służby zdrowia?  Odpowiedź: tak
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Pytanie  135.  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: nie ma takich pracowników. 

Pytanie 136. Prosimy o podanie informacji dotyczących stażu pracy, dodatkowych uprawnień? 
Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 35 niniejszego pisma

Pytanie 137.  Czy pracownicy  przeznaczeni  do przejęcia są członkami  związków zawodowych lub 
zostali objęci obroną związku zawodowego?
Odpowiedź: tak

Pytanie 138. Prosimy o podanie wieku pracowników. 
Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 35 niniejszego pisma

Pytanie  139.  Czy  pracownicy  są lub będą  w     okresie  wykonywania  zamówienia   objęci  ochroną w 
rozumieniu art. 39 Kodeksu pracy (ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym).
Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 30 niniejszego pisma

Pytanie 140. 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

Pytanie  141.  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

Pytanie 142. 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

Pytanie 143. 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: w miarę możliwości Zamawiającego - terminowo.
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Pytanie 144.  W związku z najmem pomieszczeń i urządzeń prosimy o odpowiedź na n/w  pytania: 
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: tak

Pytanie 145. Czy pomieszczenia te wymagają przeprowadzenia remontu?
Odpowiedź: w aktualnym czasie nie 

Pytanie  146.  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: nie 

Pytanie 147. Czy i jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu? Kto będzie ponosił koszty 
dozoru i w jakiej są one wysokości?
Odpowiedź: odpowiedź  w pytaniu nr 65 niniejszego pisma.

Pytanie  148.  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

Pytanie 149. 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:  spełniają  wymagania  przepisów  prawa  a  w  szczególności  ustawy 
o bezpieczeństwie żywności  i  żywienia z dnia 28.10.2006 r. ale nie są wyposażone  w 
sprzęt umożliwiający sporządzanie posiłków uwzględniając prowadzenie kuchni mlecznej.

Pytanie 150. 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: odpowiedź  w pytaniu nr 4 niniejszego pisma.

Pytanie  151.  Prosimy  o  odpowiedź  w  jakim  stanie  technicznych  są  urządzenia,  które  będą 
przekazane Wykonawcy. Czy wymagają remontów? Jeżeli tak to w jakich zakresie?
Odpowiedź: urządzenia są w stanie dobrym i nie wymagają remontów.
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Pytanie 152. Projekt 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: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 153. 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: Zgodnie z zapisami załącznika  nr 5 do SIWZ .

Pytanie 154. W § 19 proponujemy aby pacjenci, którzy otrzymali mniej niż dwa posiłki byli ujmowani  
w rozliczeniu, stosownie do rodzaju zamówionych posiłków.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami załącznika  nr 5 do SIWZ .

Pytanie 155.  W § 20 proponujemy wprowadzić  rozliczenie wzajemnych należności  Wykonawcy i 
Zamawiającego w formie kompensaty.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami załącznika  nr 5 do SIWZ .

Pytanie  156.  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:

◦ podwyższenia  kosztów  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy  w związku  ze 
zmianą przepisów prawa, powodującą wzrost kosztów wykonania usługi, 

◦ Odpowiedź: nie 

◦ wzrostu  ceny  o  średnioroczny  wskaźnik  wzrostu  cen  towarów  i  usług 
konsumpcyjnych  ogłaszany przez GUS za rok poprzedni,

                              Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ

◦ wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  -  o  koszty  związane  z  tym 
wzrostem,

◦ Odpowiedź: nie 

◦ zmiany urzędowej stawki VAT na świadczoną usługę,
◦ Odpowiedź: tak z mocy prawa

◦ znacznego wzrostu cen artykułów spożywczych,
◦ Odpowiedź: nie 

◦ wzrostu kosztów najmowanych pomieszczeń,
◦ Odpowiedź: nie 
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◦ znacznego  zmniejszenia  średniej  miesięcznej  (liczonej  z  dwóch  ostatnich 
miesięcy) ilości zamawianych posiłków ,

◦ Odpowiedź: nie 

◦ zmiany organizacji pracy Zamawiającego, zmiany przepisów, instrukcji, procedur, 
zarządzeń bądź nakazów organów kontrolnych....”

                              Odpowiedź:  nie 

Pytanie 157. W § 24 ust. 1 wyraz: „...wyłącznie...” proponujemy zastąpić słowami: „...w pierwszej 
kolejności...” oraz wykreślić zdanie drugie.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie  158.  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: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie  159.  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: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie  160.  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: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 161. 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: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 162 W § 27 ust. 1 wnioskujemy o wykreślenie zdania drugiego oraz ust. 2 i ust. 4. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .
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Pytanie  163.  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: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 164.W § 33 ust. 1 prosimy o sporządzenie załącznika dot. przejmowanych pracowników. 
Odpowiedź: Zostanie sporządzony z chwilą przejęcia pracowników od dotychczasowego 
wykonawcy. 

Pytanie 165. 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: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 166. W § 33 wnioskujemy o wykreślenie ust. 4 i 5.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 167.  W § 35 zmodyfikować ust. 2 i zapisać, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
zawinione przez siebie szkody.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie  168.  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: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 169. W § 40 ust. 3 oraz treść § 41 wnioskujemy o wykreślenie w całości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 170. 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: Zamawiający nie wyraża zgody .
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Pytanie 171. umowa najmu 
W  § 3 słowa: „...wyłącznie na cele...” proponujemy zastąpić słowa: „...w pierwszej kolejności na 
cele...” oraz wykreślić zdanie drugie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 172.  W § 7 i  w § 12 ust.  4  prosimy 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: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 173. W § 8 wnioskujemy o wykreślenie ust. 6.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody . 

Pytanie  174.  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  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: Zamawiający nie wyraża zgody . 

W § 17 wnioskujemy o wykreślenie ust. 2. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

W § 19 proponujemy zapisać: „...sądom powszechnych wg właściwości Najemcy...”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 175. W treści umowy proponujemy dodać następujące zapisy:  
Wynajmujący  oświadcza,  że  media  potrzebne  do wykonania  przedmiotu  umowy będzie  dostarczał 
do wynajmowanych pomieszczeń dla Najemcy w sposób ciągły.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody . 

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. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody . 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody . 

nie zaakceptowania podwyżki czynszu zaproponowanej przez Wynajmującego;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody . 

gdy nastąpi wzrost cen mediów niewspółmierny do cen posiłków oferowanych przez Najemcę,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody . 
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gdy przedmiot najmu będzie stwarzał zagrożenie dla życia lub zdrowia,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody . 

gdy nastąpi wzrost kosztów wytworzonych posiłków, co powodować będzie działalność Najemcy ze 
stratą.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody . 

Pytanie  176.  Proszę  o  podanie  rzeczywistej  liczby  żywionych  pacjentów,  liczby  oddziałów  oraz 
zestawienia  ilości  posiłków (śniadań,  obiadów,   kolacji)  w  podziale  na oddziały  w odniesieniu  do 
poszczególnych miesięcy –od listopada 2011 do października 2012. Proszę o sporządzenie informacji w 
poniższej tabeli.

Nazwa oddziału: ………………………………………….

 śniadanie II śniadanie obiad podwieczorek kolacja

list 11     

gru 11     

sty 12     

lut 12     

marz 12

kwi 12    

maj 12     

czer 12      

lip 12     

sier 12   

wrz 12      

paz 12      

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma. 
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Pytanie 177. Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany co do ilości oddziałów 
lub łóżek  (np.  likwidacja  bądź  zwiększenie)?  Jeżeli  tak  proszę  o podanie  przewidywanego  okresu 
zmiany oraz ilości łóżek.
Odpowiedź:  Zamawiający  aktualnie nie  przewiduje na dzień dzisiejszy zmiany co do 
ilości oddziałów  lub łóżek. 

Pytanie 178. Proszę o określenie średniej ilości kubków jednorazowych niezbędnych do dopajania 
nowo przyjętych pacjentów w skali miesiąca.
Odpowiedź: Kubki wydawane są zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. 

Pytanie 179.Proszę  o przekazanie  przykładowego jadłospisu  dekadowego dla  diety  podstawowej 
obowiązującego obecnie w szpitalu, wraz  gramaturami poszczególnych jego składników.
Odpowiedź: załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 180.Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 
r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) prosimy o udostępnienie informacji na temat aktualnego kosztu netto za 
dzienną stawkę żywieniową dla 1 pacjenta (aktualna cena netto z umowy z obecnym Wykonawcą).
Odpowiedź: 13,33 zł

Pytanie 181.Prosimy o podanie średnich kosztów mediów jakimi obciążony był dotychczasowy 
Wykonawca w miesiącach listopad 2011 – październik 2012 r.
Odpowiedź: pytanie 4 niniejszego pisma

Pytanie 182.Jaki jest koszt netto opłat za centralne ogrzewanie w dzierżawionych pomieszczeniach. 
Prosimy o podanie czy opłata jest ponoszona przez Wykonawcę przez cały rok, czy tylko w sezonie 
grzewczym?
Odpowiedź: pytanie 4 niniejszego pisma

Pytanie 183.  Prosimy o podanie kosztów eksploatacji  kuchenek oddziałowych oraz konserwacji  i 
napraw autoklawu jakimi obciążany był dotychczasowy wykonawca w okresie od  listopada 2011 – 
października 2012 r.
Odpowiedź: koszty konserwacji autoklawu posiada aktualny wykonawca nie posiadamy 
wyszczególnionych danych dot. kuchenek oddziałowych.

Pytanie 184.W jakim zakresie Wykonawca odpowiada za kuchenki oddziałowe?
Odpowiedź: pytanie 80

Pytanie 185. Proszę o informację na temat stanu technicznego:
Posadzek, tynków i malatury 
Stolarki drzwiowej i okiennej oraz pozostałych elementów stolarskich i ślusarskich
Armatury, przyrządów sanitarnych i instalacji wodno-kanalizacyjnych.  
Osprzętu i instalacji elektrycznej i telefonicznej  
Urządzeń i instalacji gazowej  
Wentylacji
Odpowiedź: stan techniczny: posadzki, tynki i malatury - stan dobry- podlega bieżącej 
konserwacji,  stolarka  okienna-  stan  bardzo  dobry,  stolarka  drzwiowa  -  stan  dobry, 
armatury i  instalacji wodno-kanalizacyjnych - stan dobry, podlega bieżącej konserwacji, 
Urządzeń i instalacji gazowej - stan dobry, podlega bieżącej konserwacji.
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Pytanie  186.  Proszę  o  odniesienie  się  do  każdego  z  w/w  punktów,  czy  wymagają  napraw 
uzupełnienia ubytków, wymiany, usunięcia nieszczelności i niedrożności.
Odpowiedź: pytanie wyżej.

Pytanie 187.  Czy ewentualne nieprawidłowości  i  usterki  we wspomnianych wyżej punktach będą 
usunięte  przez  obecnego  Wykonawcę  przedmiotowej  usługi  przed  oddaniem  dzierżawionych 
pomieszczeń nowemu Wykonawcy wyłonionemu na drodze niniejszego postępowania? 

Odpowiedź:  nie,  dotychczasowy  Wykonawca  po  zakończeniu  realizacji  zamówienia 
zobowiązany będzie do zwrotu pomieszczeń w stanie nie pogorszonym.

Pytanie 188.  Proszę o informację czy w stosunku do pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia 
istnieją zalecenia służb sanitarnych. Jeżeli tak to jakie? Proszę o przekazanie ostatniego protokołu z 
kontroli służb sanitarnych.
Odpowiedź: nie,  zgodnie z protokołem kontroli,  który jest załącznikiem do niniejszego 

pisma.

Pytanie 189. Proszę o informację kiedy ostatnio przeprowadzone były badania i pomiary czynników 
szkodliwych dla zdrowia (zgodnie z art.  227 § 1 pkt 2 kodeksu pracy) oraz badanie skuteczności 
ochrony przeciwpożarowej instalacji. Proszę o udostępnienie raportu.
Odpowiedź:  Na  stanowiskach  pracy  w  kuchni  szpitalnej  nie  dokonywano  badań 
czynników  szkodliwych  i  uciążliwych  dla  zdrowia.  Podyktowane  jest  to  tym  iż, 
występujące  czynniki  np.  hałas,  tlenek  węgla,  NDS  oraz  czynniki  chemiczne  na 
stanowiskach pracy są poniżej obowiązujących norm. 

Pytanie 190.  Czy inwestycja   w postaci sprzętu,  po okresie świadczenia usługi przechodzi na 
własność Zamawiającego?
Odpowiedź: nie 

Pytanie  191.  Proszę  o  określenie  stanu  technicznego  i  wieku  wyposażenia  kuchennego 
wymienionego jako skład przedmiotu najmu.
Odpowiedź: szafki 1987 r., mikser 1987 r., trzony 1998 r, lampa  bakteriobójcza 1998 r.

Pytanie 192.Czy i jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu? Jakie są koszty netto dozoru 
technicznego w skali roku (okres 11.2011 – 10.2012)?
Odpowiedź: Odpowiedź punkt D. 9. SIWZ

Pytanie  193.  Proszę  o  podanie  ilości  przeznaczonych  do  wymiany  opraw  oświetleniowych  oraz 
szacunkowej wartości wykonania oświetlenia ewakuacyjnego w części tunelu pod Kuchnią Centralną.
Odpowiedź: 6 szt

Pytanie 194.Czyją własnością są obecnie zamontowane liczniki na media w kuchni? Szpitala, czy 
obecnego Wykonawcy? Jaki jest ewentualny koszt odkupu zamontowanych systemów pomiarowych?
Odpowiedź: Obecnego Wykonawcy. Nie znamy kosztu odkupu zamontowanych systemów 
pomiarowych. 
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Pytanie 195. Czy w trakcie trwania umowy pracownicy przeznaczeni do przekazania Wykonawcy na 
zasadzie  art.  23  1  nabędą  prawa  do  odpraw  emerytalnych,  nagród  jubileuszowych  lub  innych 
gratyfikacji? Proszę o zestawienie z terminami i kwotami brutto.
Odpowiedź:  Zestawienie  w  tabeli.  Wysokości  najniższego  wynagrodzenia  krajowego, 
będzie zależna od wysokość odprawy, nagrody jubileuszowej.

Lata 
pracy

Termin 
nagrody 

jubileuszowej 

Termin 
uzyskania 

wieku 
emerytalnego

1 40 2013 2014
2 35 2014 2016
3   
4 20 2015
5   
6   2014
7   
8   
9   

10   2016
11 30 2013
12 30 2014
13 20 2013
14   
15 35 2015
16 35 2015

Pytanie  196.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),i w jakiej wysokości.
Odpowiedź: nie ma zaległości wobec pracowników.

Pytanie  197.Prosimy  o  podanie  wykazu  urlopów  poszczególnych  pracowników,  tj.  zaległych  i 
bieżących.
Odpowiedź: pytanie nr 27 niniejszego pisma.

Pytanie 198. 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: Obecnie są 4 osoby, którym przysługuje ochrona emerytalna

Pytanie  199.  Czy  wszyscy  pracownicy  wykonują  aktualnie  pracę,  czy  korzystają  z  urlopów 
wypoczynkowych,  przebywają  na  zwolnieniu  lekarskim,  świadczeniu  rehabilitacyjnym,  urlopie 
macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub bezpłatnym?
Odpowiedź:  Wszyscy  pracownicy  wykonują  aktualnie  pracę.  Nikt  nie  przebywa  na 
urlopach wymienionych w pytaniu.
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Pytanie 200. Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członami związków zawodowych (jakich)? 
Jakie funkcje te osoby pełnią w związkach?
Odpowiedź: 6 osób należy do związku zawodowego „Solidarność”

Pytanie 201.  W projekcie umowy Zamawiający podaje,  że pacjent który otrzymał mniej niż dwa 
posiłki nie będzie ujmowany w rozliczeniu, proszę podać jaka jest średnia liczba takich pacjentów w 
skali miesiąca. Odpowiedź: około 5%

Pytanie  202.  Proszę  o  informację  czy  w  obecnie  funkcjonującej  umowie  z  Zamawiającym  jest 
również zapis, iż obecny Wykonawca pozostawi sprzęt znajdujący się na kuchni do dyspozycji nowego 
Wykonawcy na okres do 2 tygodni?
Odpowiedź: tak

Pytanie 203. Czy Zamawiający zamierza określić pozostałe warunki na jakich obecny Wykonawca 
będzie zobowiązany do umożliwienia korzystanie ze sprzętów i wyposażenia kuchennego stanowiącego 
jego własność, a jeżeli tak to kiedy te warunki zostaną określone?
Odpowiedź: nie 

Pytanie 204. W jakiej odległości znajdują się oddziały od kuchni.
Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 88 niniejszego pisma

Pytanie 205. Czy transport posiłków z kuchni odbywa się podziemnym łącznikiem, czy na wolnym 
powietrzu?
Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu 92 niniejszego pisma

Pytanie 206. Jaki jest system mycia naczyń?
Odpowiedź:  zgodnie  z  przepisami  zapewniającymi  odpowiednie  mycie  i  dezynfekcję. 
Naczynia  są  myte  i  dezynfekowane  w  centralnej  zmywalni  nie  dotyczy  Oddziału 
Zakaźnego.

Pytanie 207.Czy Zamawiający dysponuje osobną zmywalnią wózków bemarowych i termosów?
Odpowiedź: istnieje wydzielone miejsce przeznaczone do mycia wózków bemarowych i 
termosów.

Pytanie 208.Czy posiłki zamawiane dla dzieci poniżej 1,5 roku życia – kuchnia mleczna rozliczane są 
jako osobodzień, czy ilością mieszanek w litrach ze zmienną ceną każdej mieszanki?
Odpowiedź:  rozliczane są jako osobodzień

Pytanie  209.Prosimy  o  podanie  liczby  (w  rozbiciu  na  poszczególne  miesiące  i  oddziały)  dzieci 
powyżej 1,5 roku życia które były żywione w szpitalu w okresie 11.2011 -10.2012 r.
Odpowiedź: tabela stanowiąca załącznik do niniejszego pisma. 

Pytanie  210.Prosimy  o  podanie  ilości  (w  litrach  za  okres  11.2011-  10.2012r)  poszczególnych 
mieszanek mlecznych zamówionych przez szpital u obecnego Wykonawcy.
Odpowiedź: ilość mieszanek  mlecznych odpowiada  ilości osobodni (tabela  stanowiąca 
załącznik do niniejszego pisma. 

Pytanie 211.Kto będzie zajmował się sterylizacją butelek? Prosimy o określenie jak będzie wyglądał 
proces sterylizacji. Czy w jakimkolwiek zakresie Wykonawca w nim uczestniczy?
Odpowiedź: Za sterylizację odpowiada Wykonawca.
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Pytanie 212.Czy Zamawiający zapewnia specjalistyczny sprzęt do mycia i dezynfekcji butelek oraz do 
ich transportu?
Odpowiedź: Nie 

Pytanie 213.Czy Zamawiający zapewni mieszanki do przygotowania posiłków w kuchni mlecznej?
Odpowiedź: Nie za wyjątkiem leczniczych mieszanek

Pytanie 214.Jaka jest pojemność butelek, które otrzymują dzieci w ramach kuchni mlecznej?
Odpowiedź: 250 ml

Pytanie 215.Ile sterylnych butelek dostarczono na zamówienie Zamawiającego w okresie 11.2011 r 
10.2012r?
Odpowiedź: Nie były dostarczane

Pytanie 216.Prosimy o wyjaśnienie pkt. 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia: co należy rozumieć poprzez 
zapis „Wykonawca zapewni możliwość wyboru posiłku przy śniadaniu i kolacji przygotowywanych dla 
dzieci powyżej 1,5 roku życia”?
Odpowiedź:  Odpowiedź:  możliwość  wyboru posiłku przy   śniadaniach  i    kolacjach 
przygotowywanych  dla  dzieci   powyżej  1,5  roku  życia  oznacza,   że  Wykonawca  ma 
zapewnić do wyboru alternatywny posiłek  np.  wędlinę, ser lub dżem .

Pytanie 217.Prosimy o sprecyzowanie opisu sposobu obliczenia ceny oferty. Jaką liczbę osobodni 
przyjąć należy do obliczenia wartości całkowitej zamówienia?
Odpowiedź:  odpowiedź w pytaniu nr  49 niniejszego pisma

Pytanie 218.W jakim zakresie Wykonawca będzie odpowiedzialny za zewnętrzną część budynku?
Odpowiedź: za zewnętrzną część budynku odpowiada Zamawiający.

Pytanie 219.Po czyjej stronie leży ubezpieczenie wydzierżawionych pomieszczeń? Jaki jest obecnie 
koszt ubezpieczenia obiektu, który jest przeznaczony do wydzierżawienia? 
Odpowiedź: Zamawiający ubezpiecza budynek.

Pytanie 220.Czy w przypadku świadczenia przez wykonawcę produkcji na rzecz innych podmiotów, 
Zamawiający zamierza obciążyć wykonawcę dodatkowymi kosztami z tego tytułu
Odpowiedź: nie 

Pytanie 221.Proszę o podanie aktualnych godzin pracy kuchni.
Odpowiedź: 5:30- 18:30

Ponadto,  zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w następujący sposób: 

w pkt  V.1 c) ppkt a) SIWZ wykreśla zapis: (...) 

 "na etapie dystrybucji posiłków. min. 2 dietetyczkami z min. 5 - letnim doświadczeniem 
(...)"

wprowadza nowy zapis o następującej treści:
(...)   " na etapie opracowywania i  przygotowywania diet   min. 2 dietetyczkami z min.  5 - letnim 
doświadczeniem (...)"
pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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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 : 2008

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert: 10 grudnia 2012 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 10 grudnia 2012 
r.  godz. 10:30.
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