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Nasz znak: ZP.271-458.47/2015             Kraków, dnia 11.12.2015 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na

„Świadczenie usług żywienia pacjentów Szpitala” (ZP 47/15)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor
Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na
złożone zapytania i modyfikuje zapisy SIWZ w następującym zakresie:

Pytanie  1:  Zgodnie  z  punktem  III.8  Zamawiający  wydzieli   pomieszczenia
dostawy/mycia  o  powierzchni   740  m2   w  związku  z  tym  prosimy  o  następujące
informacje:

-czy pomieszczenia  są odpowiednio dostosowane i wydzielone?

-czy drogi czyste i brudne nie krzyżują się?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wydzielone pomieszczenia są aktualnie 
użytkowane przez Wykonawcę świadczącego usługi żywienia . Wydzielone 
pomieszczenia zapewniają możliwość przygotowania posiłków w zakresie 
śniadania +  II śniadanie, podwieczorek, kolacji, posiłków nocnych oraz posiłków 
przygotowywanych w kuchni mlecznej.  

-w jaki sprzęt należy doposażyć pomieszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający określił wymogi co do niezbędnego sprzętu 
koniecznego wg Zamawiającego do świadczenia usługi. Wykonawca winien 
zapewnić wszelki sprzęt niezbędny do wykonywalna usługi żywienia przy 
uwzględnieniu zapisów zawartych w SIWZ.  

- czy pomieszczenia wymagają jakichkolwiek remontów, jeżeli tak to prosimy o 
podanie zakresu.

Odpowiedź:  w  ramach  pomieszczeń  kuchni  centralnej  i  mlecznej  wydzielone  są
odpowiednie stanowiska w tym przygotowania obróbki termicznej, wydawania.  Zaplecze
kuchni centralnej np. szatnia toaleta, pomieszczenie obróbki (nie używane) oraz korytarz
prowadzący do kuchni mlecznej wymagają remontu Zamawiający przewiduje ich remont
w ramach całościowej modernizacji kuchni szpitalnej ( w okresie późniejszym w stosunku
do okresu objętego zamówieniem). 

Pytanie 2:  prosimy o podanie wszystkich średniomiesięcznych kosztów  eksploatacyjnych
przekazywanych pomieszczeń  (zgodnie z załącznikiem nr 6) oraz umowy dzierżawy np. 
gazu
Odpowiedź: Zamawiający w projekcie umowy najmu zawarł aktualne koszty, które będą 
ponoszone przez ewentualnego wykonawcę usług . 

Pytanie 3: prosimy o podanie spisu pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy , 
prosimy załączenie planu pomieszczeń.
Odpowiedź: Rysunek poglądowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
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Pytanie 4:  jaki jest miesięczny koszt dozoru autoklawu? 

Odpowiedź: koszt dozoru autoklawu na 1 miesiąc wynosi 15 zł. 

Pytanie 5: czy w przypadku kuchenek oddziałowych ponoszone są tylko koszty ryczałtowe wymienione w §5 pkt. 4 

umowy dzierżawy

Odpowiedź: tak, tylko koszty ryczałtowe. 

Pytanie 6:  Ze względu na  wymóg punktu VII.2 zwracamy się z uprzejma prośbą o przesunięcie terminu składania

ofert.  Krótki  czas  na  przygotowani  oferty uniemożliwia  przygotowanie   rzetelnie  pełnego  opisu  koncepcji,

realizacji, instrukcji itd.  okres 6 dni roboczych oraz wyjaśnienie zapisów siwz powoduje bardzo utrudnione

przygotowanie  opisu.  Prosimy  o  możliwość  z  załączenia  opisu  dopiero  przed  podpisaniem  umowy  lub

przesunięcie terminu składania ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 7: Ile pacjentów dziennie otrzymuje posiłki na zastawie jednorazowej?

Odpowiedź: średnio 15 pacjentom dziennie.

 Pytanie 8: W postępowaniu przetargowym w 2012 Zamawiający przekazywał pracowników trybie 23`, czy w 

obecnym postępowaniu  Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przejęcia jakichkolwiek 

pracowników w trybie art. 23 1 Kodeksu Pracy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis:

a)  pkt. III. SIWZ i po pkt. 14 wprowadza kolejny pkt. 15 zmieniając jednocześnie numerację pozostałych 

punktów:

„(…) w związku z przejęciem świadczenia usług w zakresie usług żywienia pacjentów dla Zamawiającego Wykonawca

przejmie od dotychczasowego Wykonawcy usług  Catermed S.A., ul. Siemaszki 15 A, 31-201 Kraków, z

mocy prawa, na zasadzie art. 23 1 Kodeksu pracy, 10 byłych pracowników Zamawiającego, zatrudnionych przez

dotychczasowego Wykonawcę usług żywienia pacjentów w okresie obowiązywania umowy z dnia 17 stycznia

2013 r.  (Nr Rej. 1/U/ZP/2013 ) (...)”

oraz 

b) projekt umowy o świadczenie usług żywienia pacjentów stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ i po § 18 

wprowadza się kolejny paragraf 19 o następującej treści zmieniając jednocześnie numerację 

pozostałych paragrafów: 

„ (…) § 19.



1. Wykonawca przejmuje na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy 10 byłych pracowników Zamawiającego (przejętych w 

tym trybie przez dotychczasowego wykonawcę usług kompleksowego żywienia pacjentów Zamawiającego 

„CATERMED Sp. z o. o.

2.  Za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy z wskazanymi w ust. 1 pracownikami, powstałe przed dniem 

zawarcia niniejszej umowy (tj. przed dniem przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu 

art. 231 Kodeksu pracy), Wykonawca ponosić będzie solidarną odpowiedzialność wraz z dotychczasowym 

wykonawcą usług kompleksowego żywienia pacjentów Zamawiającego „CATERMED Sp. z o. o.(dotychczasowym 

pracodawcą).

3.  Z dniem zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przejmie od dotychczasowego wykonawcy usług kompleksowego 

żywienia pacjentów Zamawiającego „CATERMED Sp. z o. o akta osobowe wskazanych w ust. 1 pracowników, 

wraz z całą dotyczącą ich dokumentacją pracowniczą, protokołem zdawczo-odbiorczym.

4. W przypadku nie zatrudnienia pracowników w trybie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do

pokrycia  Zamawiającemu  kosztów  rozwiązania  umów o  pracę  z  tymi  pracownikami  oraz  wszelkich  kosztów

związanych z ustaniem stosunku pracy ww. pracowników, jeżeli Zamawiający takie koszty poniesie.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia najpóźniej do dnia wygaśnięcia bądź rozwiązania niniejszej umowy

wszelkich wymagalnych najpóźniej w tym dniu roszczeń pracowników, o których mowa w ust. 1. (...)” 

Pytanie 9 : W przypadku, gdyby się okazało, że Wykonawca będzie jednak zobowiązany do przejęcia pracowników w

oparciu o zapisy w/w art. 23 1 Kodeksu Pracy prosimy o dodatkowe informacje :

a) Ilu dokładnie pracowników będzie zobowiązany przejąć Wykonawca w ramach realizacji zamówienia? 

b) Kto jest aktualnym pracodawcą w/w pracowników? 

c) Lista stanowisk do przejęcia wraz z pełną informacją dotyczącą wszystkich składników wynagradzania oraz z datą 

zatrudnienia u obecnego pracodawcy.

Odpowiedź: załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

d) Prosimy o podanie pełnej informacja nt. wysokości nagród jubileuszowych przysługujących w/w pracownikom w

okresie realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający  nie posiada takich danych.

e) Prosimy o podanie dat urodzenia osób przeznaczonych do przejęcia. Czy wśród osób do przejęcia są osoby po 50

roku życia? Czy są osoby, które w ciągu najbliższych 48 miesięcy nabędą prawa do świadczeń emerytalnych?

Odpowiedź: załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

 Pytanie 10: Prosimy o podanie zestawienia zaległych i bieżących urlopów na dzień 31.08.2012 roku.

Odpowiedź : Zamawiający nie posiada informacji na podany dzień, ale posiada informację na dzień 30.11.2015 r.  -

załącznik nr 2 do pisma.

Pytanie 11: Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego kopi obowiązującego dzisiaj Regulaminu

Pracy, Wynagradzania oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych.



Odpowiedź : Zamawiający nie posiada takich informacji.

 Pytanie 12: Jaka jest forma, rodzaj i termin zatrudnienia osób przeznaczonych do przejęcia?

Odpowiedź: załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

 Pytanie 13: Prosimy o podanie w formie zestawienia  informacji: ilu pracowników znajduje się obecnie na urlopach

wychowawczych, macierzyńskich i bezpłatnych.

Odpowiedź: załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

 Pytanie 14: Prosimy o podanie informacji :

-   ilu pracowników  przebywało na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni w ciągu ostatnich 12 m-cy, w

tym również przebywających na zasiłku rehabilitacyjnym;

-    ilu  pracowników  przebywa  aktualnie  na  zwolnieniach  lekarskich  powyżej  30  dni,  w  tym  również

przebywających na zasiłku rehabilitacyjnym;

Odpowiedź: załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

 Pytanie 15: Prosimy o podanie informacji czy wśród osób do przejęcia są osoby niepełnosprawne  - jeśli tak w jakim

stopniu niepełnosprawności?

Odpowiedź : Zamawiający nie posiada takich informacji.

Pytanie 16: Czy wszystkie przejmowane osoby mają ważne badania lekarskie i aktualne książeczki zdrowia? Prosimy

o podanie dat granicznych dla każdej przejmowanej osoby, kiedy kończy jej się ważność badań lekarskich.

Odpowiedź: załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w następujący sposób: 
a)  pkt. XII.  1 SIWZ: Termin składania ofert  - w  dniu 16.12.2015 r. godz. 10.00, 

b)  pkt. XIII. Termin otwarcia ofert -w  dniu 16.12.2015 r. godz. 10.30 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 
Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Szpitala  i  staje  się
wiążąca.

Zatwierdził 
Kierownik  Zamawiającego
dr med Zbigniew J. Król


