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

Świadczenie usług w zakresie  żywienia pacjentów Szpitala

(ZP 24/16)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os.
Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez Wykonawców .

 Pytanie 1-  Czy Zamawiający planuje remonty lub inne działania skutkujące zamknięciem
oddziałów i zmniejszeniem liczby osobodni w trakcie trwania kontraktu?

Odpowiedź:  Zamawiający planuje  remont  ale  rozpoczęcie  uzależnia  od  pozyskania
zewnętrznych środków finansowych. Remont nie spowoduje zamknięcia oddziałów ale
spowoduje przeniesienia oddziałów do innej części budynku szpitala.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający planuje otwarcie nowych oddziałów w trakcie trwania kontraktu. Je-

żeli tak to prosimy o podanie ilości nowych łóżek i orientacyjnej daty otwarcia oddziałów.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  planuje  otwarcia  nowych  oddziałów  w  trakcie  trwania
kontraktu.

Pytanie 3- Prosimy o podanie wydanych ilości śniadań, obiadów i kolacji za ostanie 12 miesięcy w

podziale na poszczególne oddziały 

Odpowiedź: informacje w załączniku nr 1 do pisma. 

Pytanie 4- W SIWZ w rozdziale III. Pkt 3 Zamawiający wymaga aby: „Wykonawca w celu wyko-

nania postanowień umowy o świadczenie usług żywienia zobowiązany będzie do najmu po-

mieszczeń Kuchni Centralnej”

Prosimy zatem o wykreślenie z SIWZ rozdział VII pkt.4 obowiązku dołączenia do oferty aktualnej 

decyzja właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca kuchnię zewnętrzną, w której Wy-

konawca będzie przygotowywał posiłki, do produkcji żywności (w tym kuchnię mleczną). 

Gdyż jest to sprzeczny zapis z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Pomieszczenia Kuchni Centralnej będące przedmiotem najmu, służyć będą do
dystrybucji  posiłków  na  oddziały  szpitalne  a  jednocześnie  dopuszcza  się  możliwość
przygotowywania posiłków w zakresie kuchni mlecznej zgodnie z SIWZ. W związku z
powyższym  zapis  SIWZ  pozostaje  bez  zmian,  ponieważ  przygotowywanie  posiłków
będzie odbywało się na bazie kuchni zewnętrznej Wykonawcy. 

Pytanie 5 - Dlaczego Zamawiający w zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia w rozdziale ” TRANS-

PORT POSIŁKÓW Z KUCHNI ZEWNĘTRZNEJ ” napisał, że:

-  „Produkcja posiłków odbywać się będzie na bazie kuchni zewnętrznej”

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl
mailto:zeromski@bci.pl


- „Wykonawca musi posiadać kuchnię: składającą się z kuchni właściwej oraz kuchni mlecznej, wyposażonej w niezbędne urzą-

dzenia zapewniające przygotowanie posiłków” 

- „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego, dopuszczającą 

Kuchnie do produkcji żywności”

skoro  w SIWZ w rozdziale III. Pkt 3 Zamawiający wymaga aby: „Wykonawca w celu wykonania postanowień umowy o świad-

czenie usług żywienia zobowiązany będzie do najmu pomieszczeń Kuchni Centralnej”?

Odpowiedź:  Pomieszczenia Kuchni  Centralnej  będące  przedmiotem  najmu,  służyć  będą  do  dystrybucji  posiłków  na
oddziały szpitalne a jednocześnie dopuszcza się możliwość przygotowywania posiłków w zakresie kuchni mlecznej
zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6- Prosimy o załączenie formularza ofertowego i JEDZ-a w pliku umożliwiającym edycje tekstu.

Odpowiedź: Formularz ofertowy umożliwiający edycje tekstu - załącznik nr 2.2 natomiast JEDZ/ESPD stanowi załącznik
nr 2.1 do niniejszego pisma. 

Wykonawca w celu złożenia oświadczenia w formie elektronicznej JEDZ/ESPD pobiera ze strony Zamawiającego plik o
nazwie  jedz_espd_zywienie.xml  i  zapisuje  na  pulpicie  swojego  komputera.  Następnie  należy  wejść  na  stronę
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl   ,   zalogować się  jako wykonawca i  zaimportować
JEDZ/ESPD o nazwie jedz_espd_zywienie.xml  i następnie zaznaczyć słowo dalej. Wówczas wykonawca otrzymuje
formularz  JEDZ/ESPD  w  formie  elektronicznej,  zakresie  w  jakim  wymaga  Zamawiający.  Tak  przygotowany
dokument  po wypełnieniu wszystkich pustych pól jest gotowy do wydrukowania i złożenia Zamawiającemu zgodnie
z zapisem dotyczącym JEDZ umieszczonym na stronie 6 SIWZ.  

Pytanie 7- Prosimy o informację na temat średniej ilości zamawianych posiłków odpłatnych?

Odpowiedź:  Średnia  ilość  zamawianych  posiłków  odpłatnych  -  10  dziennie,  jest  to  uzależnione  od  zaplanowanego
jadłospisu. 

Pytanie 8- Prosimy o podanie producenta i marki autoklawu, który stanowi przedmiot dzierżawy.

Odpowiedź:  SMS STERYLIZATOR TYP ASHEBis 1991

Pytanie 9- Prosimy o podanie informacji w jakim stanie jest dźwig kuchenkowy? Jak często występowały awarie i uszkodzenia?

Odpowiedź: 2 urządzenia sprawne dopuszczone do eksploatacji UDT.

Pytanie 10- Czy w razie uszkodzenia dźwigu kuchennego jest inna droga do transportu posiłków na oddziały?

Odpowiedź: tak, na zewnątrz.

Pytanie 11- W umowie najmu w §10. Pkt 3 napisał, że „Wynajmujący  oświadcza, że przedmiot najmu w postaci wyposażenia 

stanowi wyłączną własność Wynajmującego”.

Prosimy zatem o podanie spisu wyposażania, który znajduję się na kuchni z podaniem informacji o stanie zużycia.

Odpowiedź: załącznik nr 3 do pisma. 

Pytanie 12-  Czy jest jakiś sprzęt, wyposażenie na kuchni, który należy do obecnego Wykonawcy? 

Odpowiedź: Tak. 

W Załącznik Nr 1.2 „WYKAZ DIET DLA DZIECI W WIEKU 0-1,5 ROKU ŻYCIA” na końcu znajduje się niedokończone zda-

nie tj: „ Mieszanki mleczne w szacunkowej ilości litrów na kwartał: ”

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis w załączniku „(...)mieszanki mleczne w szacunkowej ilości litrów na kwartał.
(...)”

Pytanie 13- Prosimy o uzupełnienie tej informacji.



Na  podstawie  art.2  ust.1  ustawy o  dostępie  do  informacji  publicznej  z  6-09-2001  r.  (Dz.U.Nr  112.  poz.  1198)  prosimy o

udostępnienie  informacji  na  temat  aktualnej  ceny  jednostkowej  netto  za  osobodzień  oraz  informacji  o  aktualnym

Wykonawcy.

Odpowiedź:  Aktualny  Wykonawca  świadczący  usługi  żywienia  pacjentów  szpitala:  CATERMED  S.A.  z  siedzibą  w
Krakowie, ul. Siemaszki 15 a, 31-201 Kraków, netto za osobodzień wynosi: 14,45 zł netto

Pytanie 15- Prosimy o podanie kosztów zużycie poszczególnych mediów (woda ciepła, woda zimna,  ścieki, energia elektryczna,

gaz, ogrzewanie, para) doprowadzonych do kuchni Zamawiającego? Prosimy o wyraźne zaznaczenie czy sa to kwoty netto

czy brutto.

Odpowiedź: załącznik nr 4 

Pytanie 16- Prosimy o opublikowanie jadłospisu dekadowego według którego są obecnie żywieni pacjenci Zamawiającego.

Odpowiedź: załącznik nr 5 

Pytanie  17-  Prosimy  o  podanie  udziału  procentowego  stosowanych  diet  w  stosunku  do  całości  lub  o  podanie  śr  liczby

występowania określonych diet w miesiącu.

Odpowiedź: załącznik nr 6 

Pytanie  18-  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 wynajęte wykonawcy spełniają przepisy prawa w zakresie dystrybucji posiłków.

Pytanie 19 - Czy pomieszczenia te wymagają przeprowadzenia remontu?

Odpowiedź: tak, bieżącego.

Pytanie 20-  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: tak, sanepid w załączeniu - załącznik nr 7

Pytanie  21-  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: prac nie rozpoczęto. Zamawiający posiada PFU

Pytanie 22- Czy sprzęt oddany w dzierżawę jest sprawny oraz czy zapewni realizację usługi na rzecz Zamawiającego? 

Odpowiedź: sprzęt oddany w dzierżawę jest sprawny , ale wymaga uzupełnienia do realizacji usługi  ( załącznik nr 3 do
niniejszego pisma)

Pytanie 23-  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: Tak, zapis projektu umowy stanowiący zał nr 3 do SIWZ paragraf 6 i paragraf 4 ust. 2 . 

Pytanie 24- -Czy wentylacja w wymaganych pomieszczeniach kuchennych jest sprawna?



Odpowiedź: Tak jest sprawna.

Pytanie 25 - Czy w kuchni jest drożna kanalizacja?

Odpowiedź: Tak, jest drożna.

Pytanie 26 - Czy stan pomieszczeń kuchni oraz magazynów zewnętrznych  nie stanowi zagrożenia?

Odpowiedź:  Stan pomieszczeń nie stanowi zagrożenia.

Pytanie 27- W jakim zakresie Wykonawca będzie odpowiedzialny za zewnętrzną część budynku? 

Odpowiedź: Wykonawca nie odpowiada za zewnętrzną część budynku.

Pytanie 28- Jakie są miesięczne opłaty za poszczególne media wykorzystywane na kuchni w skali roku? Prosimy o podanie kwot

netto za media za okres ostatnich 12 miesięcy z rozbiciem na poszczególne media.

Odpowiedź: Załącznik nr 4 do pisma.

Pytanie 29 - Czy Zamawiający dysponuje osobną zmywalnią wózków bemarowych i termosów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 30- 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: Zamawiający  nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie 31- 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: Odpowiedź zawarta w odpowiedzi do pytania nr  1.

Pytanie 32- 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:  opłata ponoszona jest przez  cały rok - załącznik nr 4 do pisma

Pytanie 33 - Ile jest kuchenek oddziałowych.

Odpowiedź: dwie – Oddział Zakaźny i Oddział Dermatologii.

Pytanie 34- Kto jest odpowiedzialny za wyposażenie kuchenek oddziałowych?

Odpowiedź: W zakresie zmywania naczyń - wykonawca.

Pytanie 35- W jaki sposób wytwarzana jest para technologiczna?

Odpowiedź: Pomieszczenia nie są wyposażone w parę technologiczna.

Pytanie 36- Ile i jakie urządzenia w kuchni są zasilane na parę?

Odpowiedź: nie ma takich urządzeń. 

Pytanie 37- Czy są takie oddziały szpital, które znajdują się w znacznej odległości od siebie?

Odpowiedź: Oddziały są na terenie szpitala połączone podziemnym łącznikiem.

Pytanie 38- Czy transport posiłków z kuchni odbywa się podziemnym łącznikiem, czy na wolnym powietrzu?



Odpowiedź: Tak,  transport posiłków z kuchni odbywa się podziemnym łącznikiem.

Pytanie 39- Czy agregaty chłodnicze w magazynach są sprawne?

Odpowiedź: Zamawiający  nie udostępnia magazynów chłodniczych.

Pytanie 40- Kto zabezpiecza naczynia i sztućce?

Odpowiedź: Wykonawca

Pytanie 41- Prosimy o przesłanie kopii ostatniego protokołu kontroli pomieszczeń będących przedmiotem dzierżawy Sanepidu.

Odpowiedź: załącznik nr 7 do pisma

Pytanie 42- 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 jest wliczona.

Pytanie 43-W związku z powyższym prosimy o podanie ilości opraw oświetleniowych jakie należy wymienić w kuchni 

centralnej.

Odpowiedź: Informacja zgodnie z protokołem sanepidu – załącznik nr 7

Pytanie 44 - Czy i w jaki sposób funkcjonuje proces sterylizacji? 

Odpowiedź: Poprzez autoklaw

Pytanie 45- Czy sterylizator jest sprawny  i zostanie przekazany nowemu Wykonawcy? 

Odpowiedź: Sterylizator na oddziale zakaźnym jest własnością zamawiającego i zostanie przekazany wykonawcy na czas
trwania umowy.

Pytanie 46- Prosimy o odpowiedź ile butelek jest poddawanych sterylizacji na miesiąc? 

Odpowiedź: W miesiącu sierpniu ilość osobodni 103 na Kuchni Mlecznej. 

Pytanie 47- Czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie i na swój koszt smoczki do butelek niemowlęcych?

Odpowiedź: nie 

Pytanie 48-  Ilu osób wykonuje obecnie przedmiot niniejszego zamówienia? Na jakiej podstawie? Prosimy o podanie rodzaju

umów oraz na jaki okres zostały one zawarte, np. umowa o pracę na czas określony, umowa zlecenia, umowa o     dzieło itp. 

Odpowiedź:  Zamawiający   posiada  tylko  informacje  na  temat  przejętych  pracowników   w  trybie  art.  23  ¹  i  takie
informacje zawiera tabela stanowiąca  załącznik nr 8 do pisma. 

Pytanie 49- Ile osób pracowało u Zamawiającego przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia i czy osoby te zostały

przejęte od Zamawiającego do firmy zewnętrznej? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie ma takich informacji .

Pytanie  50-Czy  umowy  wszystkich  osób  wykonujących  przedmiot  niniejszej  umowy  rozwiązują  się  w  ostatnim  dniu

wykonywania usługi przez dotychczasowego Wykonawcę przedmiotu niniejszego zamówienia?

Odpowiedź: wg wiedzy zamawiającego tego typu umowy nie rozwiązują się w przypadku umów pracowników przejętych
w trybie art 23 ¹ kc.

Pytanie 51-Czy osoby realizujące przedmiot niniejszej umowy są objęte Układem Zbiorowym Pracy? Prosimy przesłać aktów

wewnętrznych dot. przejmowanych pracowników tj. np. Układu Zbiorowego Pracy czy też Regulaminu Pracy, Regulaminu

Wynagrodzenia, Regulaminu Premiowania oraz innych



Odpowiedź: Zamawiający  nie posiada takich informacji. 

Pytanie 52-Prosimy o podanie kosztu wynagrodzeń wszystkich osób realizujących przedmiot niniejszego zamówienia  wraz ze

wszystkimi dodatkami z rozbiciem na:

poszczególne składniki wynagrodzeń (np. wynagrodzeń wraz z kosztem pracodawcy, należnych premii, nagród jubileuszowych,

dodatek stażowy, dodatek funkcyjny itp.)

poszczególne stanowiska, staż pracy,

wraz ze wskazaniem okresu, za jaki podano te dane – wnioskujemy aby były to ostatnie 12 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający  posiada takie informacje tylko dot. pracowników przejętych na dzień 30.08.2016 r. – załącznik
nr 8 

Pytanie 53-Prosimy o podanie kosztu  wynagrodzeń osób  zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej np. zlecenia z

podziałem na: 

Wynagrodzenie

brutto
ZUS pracownika ZUS pracodawcy Koszt wynagrodzeń

Odpowiedź: Wśród osób przejmowanych nie ma osób zatrudnionych na umowę cywilno prawną

Pytanie 54-Czy z osobami realizującymi przedmiot niniejszego zamówienia zostały zawarte jakiekolwiek inne umowy np. o

dzieło. Czy są osoby realizujące przedmiot niniejszej umowy, z którymi nawiązano współpracę w ramach samozatrudnienia

(w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej)? Jeżeli tak to prosimy o podanie z iloma i jakie są ich

pełne koszty?

Odpowiedź: Zamawiający  nie ma wiedzy w tym zakresie.

Pytanie 55-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, załącznik nr 8

Pytanie  56-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?

Odpowiedź: Zamawiający  nie ma wiedzy w tym zakresie.

Pytanie  57-Czy  są  jakiekolwiek  zaległości  wobec  tych  osób  realizujących  przedmiot  niniejszego  zamówienia?  Jeżeli  tak,

to prosimy o podanie: z     jakiego tytułu, w stosunku do których osób  (wymienić stanowiskowo) i jaki stosunek łączy te osoby

z dotychczasowym Wykonawcą usługi, w     jakiej wysokości (z rozbiciem na poszczególne stanowiska), za jaki okres  (w

szczególności: niewypłacone, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne,

dyżurów, itp.)?



Odpowiedź: Zamawiający  nie ma wiedzy, aby na dzień dzisiejszy były jakiekolwiek zaległości.

Pytanie  58-  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: załącznik nr 8. 

Pytanie 59-Czy wszyscy pracownicy obsługujący przedmiot niniejszego zamówienia wykonują aktualnie pracę, czy korzystają

z urlopów  wypoczynkowych,  przebywają  na zwolnieniu  lekarskim,  urlopie  macierzyńskim  (w  tym  urlopie  ojcowskim,

tacierzyńskim), urlopie wychowawczym lub bezpłatnym? Czy wśród nich występują osoby przebywające na długotrwałych

zwolnieniach lekarskich? Prosimy o podanie ich liczby z podziałem na stanowisko,  powód  nieobecności w pracy, do kiedy

trwa lub będzie trwała  ta nieobecność? Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2016 oraz urlopów

zaległych  na  poszczególnych  pracowników  z uwzględnieniem  dodatkowych  urlopów  przysługujących  pracownikom  w

związku z orzeczeniem o niepełnosprawności wg n/w tabeli:

Lp. Wymiar  urlopu

na  2016r.

(godziny)

Dodatkowy  urlop

(godziny)

Zaległy  urlop  z

poprzednich  lat

(godziny)

Wykorzystany urlop  w

2016 r. (godziny) 

Pozostały  urlop  do

wykorzystania  na

dzień ……

(kol. 1+2+3)-4

Odpowiedź: załącznik nr 8

Pytanie 60-Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30dni) i do kiedy?

Odpowiedź:   dwie osoby przewidziane do przejęcia przebywają  na długotrwałych zwolnieniach lekarskich powyżej 30
dni.

Pytanie 61-czy wszyscy posiadają książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami wymagalnymi w placówkach służby zdrowia przy

pracach stanowiących przedmiot niniejszej umowy? 

Odpowiedź: tak- załącznik Nr 8

Pytanie  62-czy  wśród  tych  pracowników  są  osoby  niepełnosprawne?  Jeżeli  tak, to prosimy  o podanie  liczby  osób

niepełnosprawnych oraz stopnia niepełnosprawności. 

Odpowiedź: Żaden z pracowników nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności- załącznik Nr 8

Pytanie 63-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: załącznik nr 8

Pytanie 64-prosimy o podanie informacji dotyczących stażu pracy, dodatkowych uprawnień? 

Odpowiedź: załącznik nr 8

Pytanie 65-czy osoby wykonujące przedmiot umowy są członkami związków zawodowych, w tym członkami zarządów tych

związków? Ile związków zawodowych funkcjonuje na terenie Szpitala? Prosimy o podanie ich nazw. 



Odpowiedź: przejęci pracownicy nie są członkami związków zawodowych działających na terenie szpitala i nie mogą być
ich członkami.

Pytanie 66-czy pracownicy wykonujący przedmiot  niniejszego zamówienia są lub będą  w     okresie wykonywania zamówienia

objęci  ochroną w rozumieniu art.  39 Kodeksu pracy (ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym)? Jeżeli  tak to

prosimy o podanie liczby tych osób, ich wieku oraz stażu pracy. Prosimy również o podanie ilości osób na poszczególne lata

oraz wysokości przysługujących odpraw. 

Odpowiedź: W trakcie kontraktu jedna osoba nabędzie prawo do odprawy emerytalnej w 2020 r. w wysokości zgodnej z
KP - załącznik nr 8

Pytanie 67-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? Czy toczą się postępowania sądowe odnośnie istnienia stosunku

pracy, lub o jakiekolwiek inne odszkodowania ze stosunku pracy bądź inne postępowania związane ze stosunkiem pracy?

Odpowiedź:  W stosunku  do  zamawiającego  nie  toczą  się  żadne  postępowania  sadowe  wszczęte  przez  pracowników
przewidzianych do przejęcia. 

Pytanie 68 -Czy pracownicy wskazani do przejęcia spełniają wszelkie wymagania Zamawiającego w stosunku do pracowników

Wykonawcy? Chcielibyśmy podkreślić, że w/w informacje są niezbędne dla rzetelnego sporządzenia ceny ofertowej, a nie

udzielenie odpowiedzi na w/w pytania uznać należy za naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: tak.

Pytanie  69  -W umowie  odnośnie  pracowników  wnosimy o  dodanie  zapisu,  iż  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  pokrycia

wszelkich kosztów związanych ze stosunkiem pracy pracowników, którzy zostaną przejęci  przez  nowego Wykonawcę,

powstałych do dnia ich przejęcia.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na dodanie zapisu.

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ –najem 

W zakresie przedmiotu najmu prosimy o odpowiedź: 

Pytanie 70-Czy pomieszczenia, które będą wynajęte Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia odpowiadają

przepisom prawa a w szczególności HACCP, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż.?

Odpowiedź: pytanie nr 18 oraz załącznik nr 7 .

Pytanie 71-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: załącznik nr 7.

Pytanie 72-Jakie są ubytki w zastawie stołowej, sztućcach i innych i do jakiego terminu (prosimy wskazać datę) dotychczasowy

Wykonawca uzupełni te ubytki?

Odpowiedź: zastawa stołowa i sztućce nie są własnością zamawiającego i wykonawca zapewnia je we własnym zakresie.

Pytanie 73-Prosimy o opublikowanie zestawienia faktur za media wykorzystywane w bloku żywienia w  okresie ostatnich 12 m-

cy i I półrocze 2016 r. z podziałem na poszczególne m-ce (np. energia elektryczna, woda zimna, podgrzanie wody, ścieki,



c.o.  (koszty stałe oraz opłata zmienna, za nośnik za usługi przesyłowe i opłata za ciepło) z tytułu produkcji posiłków na

kuchni (wraz z informacją czy jest to kwota netto czy brutto) 

Odpowiedź: załącznik nr 9 

Pytanie 74-Prosimy o podanie kosztów netto za 2015 r. i I półrocze 2016 r. z podziałem na poszczególne miesiące jakie zostały

poniesione z tytułu wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz komunalnych produkowanych przez blok żywienia? Jakie

ilości wywieziono w tym okresie (prosimy o podanie kodu odpadu i ilości kg bądź m3/rok)

Odpowiedź:  odpady  pokonsumpcyjne  wykonawca  usuwa  we  własnym zakresie  a  przypadku  odpadów  komunalnych
naliczana będzie  opłata ryczałtowa 1820, zł obecnie netto miesięcznie.

Pytanie 75-Prosimy o podanie kosztów netto poniesionych w 2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości za pomieszczenia bloku

żywienia oraz o podanie kto będzie ponosić w/w koszty? Czy podatek od nieruchomości został wliczony w kwotę czynszu

najmu? 

Odpowiedź: podatek od nieruchomości obciąża Zamawiającego i jest wliczony w kwotę czynszu najmu.

Pytanie 76-Prosimy o informację czy sprzęt przeznaczony do najmu jest sprawy i obecnie użytkowany? Jeżeli nie, to czy w jakim

terminie będzie naprawiony? Kto będzie zobowiązany do naprawy tego sprzętu?

Odpowiedź: Sprzęt sprawny , koszty napraw ponosi wykonawca. 

Pytanie 77-Zamawiający zapisał iż koszty naprawy i konserwacji autoklawu do sterylizacji naczyń po stronie najemcy, czy jest

on  niesprawny?  Czy w związku  z  tym jego  naprawę powinien  wykonać dotychczasowy Wykonawca usługi  i  wydać

nowemu Wykonawcy sprawny technicznie?

Odpowiedź: Jest sprawny , koszty bieżących napraw po podpisaniu umowy ponosił będzie nowy Wykonawca.

Pytanie 78-Czy są jakiekolwiek zastrzeżenia organów kontroli (np. Inspekcji Sanitarnej) do systemu tacowego? Jeżeli tak to

prosimy o wyliczenie jakie są to zastrzeżenia? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie przewiduje systemu tacowego.

Pytanie  79-Czy  Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  poniesione  nakłady  i  wydatki  w związku  z najmem  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: Zamawiający   nie przewiduje zwrotu  poniesionych nakładów i wydatków .

Pytanie 80-Jak obecnie przebiega zmywanie? Czy sprzęt, który obecnie znajduje się w zmywalni jest sprawny i wystarczający do

wykonywania przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Sprzęt znajdujący się w zmywalni należy do aktualnego Wykonawcy, z wyjątkiem autoklawu na Oddziale
Zakaźnym . 

Pytanie 81-Kto obecnie odbiera odpady poprodukcyjne i pokonsumpcyjne? Jakie są ich ilości w kg/m-c. Prosimy o podanie kodu

odpadów, ilości kg / rok.

Odpowiedź: Zgodnie z umową najmu wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę we własnym zakresie 

Pytanie 82-W § 4 ust. 4 dodać, iż do pisemnego powiadomienia o zmianie wysokości opłat za media Zamawiający dołączy

każdorazowo kopię faktury dostawcy tych mediów.



Odpowiedź: Zamawiający  nie wprowadza dodatkowego zapisu. 

Pytanie 83-W § 7 ust. 1 i ust. 3 proponujemy wprowadzić jednolity termin zapłaty za czynsz i media tożsamy jak za usługi

żywienia pacjentów oraz możliwość wzajemnego potrącania należności wierzytelności wynikających  z usługi żywienia

pacjentów i najmu oraz zapisać, iż „Rozliczenie płatności za najem (czynsz i media) następować będzie poprzez wzajemne

potrącenie  wierzytelności  Wynajmującego  i  Wykonawcy z najmu  pomieszczeń  kuchni  i  wykonywania  usługi  żywienia

pacjentów , z uwzględnieniem treści art. 498 i 499 kodeksu cywilnego (kompensata).”

Odpowiedź: Zamawiający  nie wprowadza dodatkowego zapisu. 

Pytanie 84-W § 8 ust. 2 pkt. b) oraz w § 9 ust. 3 dodać: „o których mowa w art. 681 Kodeksu cywilnego.” 

(Art.  681. Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i

okien,  malowanie  ścian,  podłóg oraz  wewnętrznej  strony drzwi  wejściowych,  jak również  drobne naprawy instalacji  i

urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.)

Odpowiedź: Zamawiający  nie wprowadza dodatkowego zapisu. 

Pytanie 85-W umowie proponujemy dodać:

Zamawiający (Wynajmujący) zobowiązuje się wydać Wykonawcy  przedmiot najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku

i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania umowy najmu. Jeśli w czasie trwania umowy przedmiot najmu wymagać

będzie  napraw  niezbędnych  do  jego  używania  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Wykonawca  wezwie  Wynajmującego

do przeprowadzenia napraw, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, dokona napraw na koszt Zamawiającego

(Wynajmującego).

Odpowiedź: Zamawiający  nie wprowadza dodatkowego zapisu.  

Pytanie 86-W § 10 ust.  5 wykreślić,  gdyż stan techniczny przedmiotu najmu strony powinny określić na dzień przekazania
przedmiotu najmu w protokole zdawczo – odbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wykreśla zapisu jw.

Pytanie 87-Zamawiający (Wynajmujący)  oświadcza, że media potrzebne do wykonania przedmiotu umowy będzie dostarczał
do najmowanych  pomieszczeń  w sposób ciągły.  W przypadku niemożności  używania  najmowanych pomieszczeń  przez
Wykonawcę  z powodu  braku  dostaw  mediów,  dostępu  do  przedmiotu  najmu,  lub  innych  przyczyn  niezależnych
od Wykonawcy, czynsz najmu będzie obniżony o 1/30 za każdy dzień.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

Pytanie 88-W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, odstąpienia od umowy lub innego sposobu wygaśnięcia stosunku zobo-
wiązaniowego wynikającego z niniejszej umowy, bez względu na przyczynę, Zamawiający (Wynajmujący)  zwróci Wyko-
nawcy wszelkie wydatki i nakłady  poniesione przez Wykonawcę  na przedmiot najmu (w szczególności na jego remont, na-
prawę sprzętu itp.).

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – PROJEKT UMOWY NA ŻYWIENIE PACJENTÓW

Pytanie 89- W § 2 ust. 4 wnosimy o wydłużenie terminu, w jakim Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej o
wyłączeniu  oddziału  do  co  najmniej  2  tygodni  przed  jego  wyłączeniem.  Jest  to  czas  niezbędny  na  przeprowadzenie
niezbędnych zmian organizacyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę - projekt umowy załącznik nr 11 do niniejszego pisma.

Pytanie  90-Ponadto  proponujemy  zapisać,  iż  w  przypadku  ograniczenia  zakresu  umowy,  Zamawiający  zobowiązuje
się do powrotnego przejęcia pracowników na zasadzie art. 231  Kodeksu pracy proporcjonalnie do wielkości ograniczonego



zamówienia  (zmniejszonej  powierzchni  wykonywania  usługi).  W przypadku  nie  wykonania  w/w  zobowiązania
Zamawiający pokryje wszelkie koszty związane z rozwiązaniem stosunków pracy z przejętymi pracownikami.”

Odpowiedź: nie 

Pytanie 91-W § 2 ust. 4 wnioskujemy o wykreślenie zdania końcowego. Wykonawca ponosi wysokie koszty stałe, wynikające w
szczególności z kosztów osobowych, z tego powodu wnosimy jw. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

Pytanie 91-W § 2 ust. 5  wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu. W zamian proponujemy zapisać: 

„W przypadku  zaistnienia  okoliczności  siły  wyższej,  przez  cały  czas  jej  trwania,  wykonanie  obowiązków  każdej  ze  stron
wynikających z niniejszej umowy ulega zawieszeniu.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

Pytanie 92-Dla potrzeb niniejszej umowy siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą stron i
niemożliwe do przewidzenia takie jak m. in. strajk,  powódź, eksplozja ,  powstanie zbrojne,  trzęsienie ziemi,  epidemia,
rozruchy.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

Pytanie 93 -O fakcie zaistnienia siły wyższej strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą stronę,
przesyłając o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o
przewidywanym okresie jej trwania.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

Pytanie  94-Po  okresie  3-dniowego  nieprzerwanego  występowania  siły  wyższej,  strony  mają  prawo  odstąpić  od  realizacji
niniejszej umowy, bez konsekwencji prawnych dla stron.”

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.  

Pytanie 95-W § 3 ust. 5 zapisać, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przygotowanych i dostarczanych posiłków
zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi żywienia
(np. zwłokę w dostawach posiłków itp.) spowodowane przerwami w dostawach mediów,

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.  

Pytanie 96-Prosimy o wyjaśnienie treści § 4 ust. 5 w jaki sposób Wykonawca ma zapewnić „odpowiednią temperaturę” posiłków
pacjentom, którzy w momencie wydawania posiłków przebywają na badaniach, konsultacjach itp.? 

Odpowiedź: Sposób zapewnienia odpowiedniej temperatury posiłków jest dowolny i leży po stronie wykonawcy.

Pytanie 97-Czy wśród osób wskazanych do przejęcia są osoby o kwalifikacjach określonych w § 6 ust. 6 umowy? Jeżeli tak to
prosimy o określenie liczby tych osób oraz wskazanie które są to  osoby. 

Odpowiedź: 1 dietetyk  - załącznik nr 8

Pytanie 98-W § 7 ust. 8 dodać, iż zamówienie posiłków u innego dostawcy będzie możliwe po bezskutecznym upływie terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy w pisemnym wezwaniu do dostarczenia posiłków.  

Odpowiedź: nie 

Pytanie 99-W § 8 ust.  2  i  §  9  ust.  6   zmienić,  iż  kary mogą być  naliczone,  jednakże nie  będzie to  stanowiło obowiązek
Zamawiającego do  nałożenia kary na Wykonawcę. Już sam brak zapłaty za reklamowany posiłek jest dla Wykonawcy
wystarczającą karą.

Odpowiedź: nie 

Pytanie  100-W §  10  ust.  1  zapisać,  iż  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  wobec  odpowiednich  organów  kontroli  (np.
SANEPID)  jedynie  w  zakresie  w jakim  jego  działania  mają  wpływ  na  wystąpienie  ewentualnych  uchybień  tj.  jeżeli



wynikają z winy Wykonawcy oraz powstały w czasie wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z przedmiotu
niniejszej umowy. 

Odpowiedź: projekt umowy załącznik nr 11 do niniejszego pisma.

Pytanie  101-Czy kuchnia  Zamawiającego  spełnia  wszystkie  wymagania  wymagane  obowiązującymi  przepisami  praw  oraz
wskazane w § 11 umowy? Jeżeli nie, to jakich nie spełnia? Prosimy wymienić szczegółowo.

Odpowiedź: załącznik nr 7 oraz odpowiedź na pytanie nr  4

Pytanie 102-W § 13 ust. 1 pkt. c) dodać: „jeżeli wynikają bezpośrednio z realizacji przedmiotu niniejszej umowy”.

Odpowiedź: nie 

Pytanie 103-W § 13 ust. 2 prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „dostęp do wszelkich danych” i wpisanie do
umowy rodzajów tych danych? 

Odpowiedź:  chodzi o wszelkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy.

Pytanie 104-W § 13 ust. 4 zapisać, iż strony uzgodnią termin wykonania zaleceń pokontrolnych oraz dodać, iż Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  nieprawidłowości  (wypisać  rodzaje)  które  wynikają  z  jego  winy oraz  powstały  w  czasie
wykonywania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

Odpowiedź: projekt umowy załącznik nr 11 do niniejszego pisma.

Pytanie 105-W § 14 ust. 1 proponujemy zapisać, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w
kodeksie cywilnym . 

Odpowiedź: nie 

Pytanie 106-W § 14 ust. 3 dodać, iż szkoda musi wynikać z winy Wykonawcy oraz powstać w czasie wykonywania przez
Wykonawcę  przedmiotu  niniejszej  umowy.  Ponadto,  proponujemy  wykreślić:  „…niezależnie  od  kary  umownej
przewidzianej niniejszą umową”.

Odpowiedź: nie 

Pytanie 107-W § 14 ust. 3 i 4 proponujemy nie wpisywać terminu wyrównania  szkody, lecz pozostawić to ustaleniom stron.  

Odpowiedź: nie 

Pytanie 108-W § 14 ust. 5 dodać, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione w sprzęcie używanym przez
Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy jak również przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę dla jej
wykonania, jeżeli szkoda wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: nie 

Pytanie 109-W § 15 ust. 4 prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że bieżące konserwacje, remonty określa   art. 681
Kodeksu cywilnego?

Odpowiedź: art 681 kc  oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz niniejsza umowa

Pytanie 110-W § 15 ust. 5 dodać: „w zakresie w jakim jego działania mają wpływ na wystąpienie ewentualnych uchybień tj.
jeżeli  wynikają  z winy  Wykonawcy  oraz  powstały  w  czasie  wykonywanie  przez  niego  obowiązków  wynikających  z
przedmiotu niniejszej umowy.”

Odpowiedź: projekt umowy załącznik nr 11 do niniejszego pisma.

Pytanie  111-W §  15  wnosimy  o  szczegółowe  wyjaśnienie  treści  ust.  6?   W jaki  sposób  miałoby  przebiegać  rozliczenie
korzystania ze sprzętów i wyposażenia kuchennego stanowiącego własność Wykonawcy? 

Odpowiedź:  Obecny wykonawca ma obowiązek umożliwić korzystanie ze sprzętów nowemu wykonawcy w terminie nie
dłuższym  niż  2  tygodnie  od  daty  rozwiązania  umowy,  chyba  że  nowy  wykonawca  nie  chce  skorzystać  z  tego
uprawnienia.



Pytanie  112-W § 19 ust.  2  zapisać,  iż  dotychczasowy Wykonawca usługi  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  zobowiązania
wynikające  ze  stosunków pracy powstałe  przed  dniem zawarcia  umowy tj.  przejścia  części  zakładu  pracy na  nowego
wykonawcę usługi w trybie art. 23’ Kodeksu pracy. 

Nowy Wykonawca usługi nie powinien ponosić odpowiedzialności za dotychczasowego Wykonawcę usługi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 113-W § 19 ust. 4 wnosimy o dodanie, iż nowy Wykonawca usługi nie będzie zobowiązany do pokrycia Zamawiającemu
żadnych kosztów rozwiązania umów o pracę z przejętymi pracownikami oraz jakichkolwiek innych kosztów związanych z
ustaniem stosunku pracy tych pracowników, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpi w szczególności z powodu: 

rozwiązania, wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy o pracę, w szczególności w przypadku rozwiązania jej za porozumieniem
stron, 

ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę,  

rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracownika; 

rozwiązania stosunku pracy w sytuacjach przewidzianych w art. 52, 53 Kodeksu pracy,

rozwiązania umowy o pracę  w wyniku wypowiedzenia zmieniającego, 

utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,

naruszenia  obowiązków  pracowniczych,  w  tym  podjęcia  działalności   konkurencyjnej  i  innych  sytuacji  przewidzianych
w kodeksie pracy.”

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

Pytanie 114-W związku z treścią § 19 ust.  5 prosimy o wyjaśnienie czy dotychczasowy Wykonawca usługi  i  Zamawiający
zaspokoili wszelkie wymagalne roszczenia pracowników, jeżeli nie to czy je zaspokoją najpóźniej do dnia wygaśnięcia lub
rozwiązania dotychczasowej umowy na żywienia pacjentów?  

Odpowiedź: Zamawiający   nie ma wiedzy aby były niezaspokojone roszczenia pracowników.

Pytanie 115-W § 22 ust. 2  wnosimy o obniżenie kar umownych.  Podkreślamy, że kara umowna służy naprawieniu szkody
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie niepieniężnego. O odszkodowawczym
charakterze kary umownej świadczy jednoznacznie treść art. 483 § 1 k.c. Jak słusznie podkreśla się w doktrynie prawa
cywilnego  „w  zasadniczym  modelu  kary  umownej  przyjętym  w  Kodeksie  cywilnym  prymat  należy  przyznać  funkcji
kompensacyjnej.  Przejawia  się  ona  w tym,  iż  kara  umowna  stanowi  dla  wierzyciela  surogat  odszkodowania  z  tytułu
niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego” (P. Drapała, System Prawa Prywatnego, Tom 5,
str. 957). 

Kara umowna ma charakter odszkodowawczy (rekompensacyjny),  a jej podstawową funkcją jest pokrycie strat  poniesionych
przez podmiot uprawniony -w związku z niewłaściwym wykonywaniem umowy przez zobowiązanego. 

Do wystąpienia odpowiedzialności odszkodowawczej konieczne jest łączne wystąpienie trzech przesłanek:

– wystąpienie zdarzenia, z którym prawo łączy obowiązek naprawienia szkody,

– powstanie szkody, którą jest uszczerbek po stronie poszkodowanego oraz

– istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem a szkodą.

Kara umowna z założenia stanowi odpowiednik odszkodowania. Dlatego orzecznictwo podkreśla, że     nie powinna prowadzić do
nieuzasadnionego  wzbogacenia  wierzyciela. Kara  umowna  w wysokości  10  %  kwoty  wynagrodzenia  brutto  za  całe
zamówienie w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jest karą
która prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela!

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.  



Pytanie 116-Z tego powodu W § 22 ust. 2 pkt. a) wnioskujemy o zmianę podstawy jej naliczenia do jednomiesięcznej wartości
netto  umowy,  biorąc  pod uwagę miesiąc  przed  odstąpieniem od umowy.  Poza  tym,  prosimy o szczegółowe i  rzetelne
wyliczenie  przypadków  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Wykonawcy  powstałej  bezpośrednio  w  czasie  wykonywania
przedmiotu niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

Pytanie 117-W § 22 ust. 2 pkt.  b), ust. 2 pkt. 4/ ppkt. c) i f) proponujemy obniżyć wysokość kary do nie większej niż 100 zł
natomiast w ppkt. d), e) do nie większej niż 500,00 zł.

Kary wskazane w umowie są zbyt wygórowane w stosunku do wartości wynagrodzenia  przewidzianego za wykonanie umowy. 

W w/w przypadkach kara traci swoją funkcję kompensacyjną i stanowi niczym nieuzasadnione wzbogacenie Zamawiającego. 

W  umowie  wnosimy  aby  kary  umowne  były  naliczane  od  wartości  netto  gdyż  podatek  vat nie stanowi  wynagrodzenia
Wykonawcy a jest zobowiązaniem publiczno-prawnym. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

Pytanie 118- W § 22 ust. 3 prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zapisać dla obu stron umowy a więc również dla
Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

Pytanie 119-W § 22 ust. 3 zmienić i zapisać,  iż kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej uznanej przez
Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

Pytanie  120-W  §  26  wnosimy  o  wykreślenie  ust.  2.  Na  jakiej  podstawie  Zamawiający  narzuca  Wykonawcy  obowiązek
zachowania tajemnicy przez 3 lata po zakończeniu okresu obowiązywania umowy? 

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wykreślenie  zapisu  jak  wyżej.  Zamawiający  narzuca  Wykonawcy
obowiązek  zachowania  tajemnicy  przez  3  lata  po  zakończeniu  okresu  obowiązywania  umowy,  na  podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie 121-. W umowie proponujemy dodać zapisy:

1) „Umowa może być rozwiązana przez Wykonawcę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w szczególności
w przypadku: 

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

gdy nastąpi wzrost cen mediów niewspółmierny do cen posiłków oferowanych przez Wykonawcę

gdy nastąpi znaczny wzrost kosztów wytworzonych posiłków,

nie zaakceptowania podwyżki opłat zaproponowanych przez Zamawiającego

gdy najmowane pomieszczenia będą stwarzały zagrożenie dla życia lub zdrowia

gdy nastąpi  wzrost  kosztów świadczonych przez Wykonawcę na rzecz  Wynajmującego usług żywieniowych,  co powodować
będzie działalność Wykonawcy ze stratą.

W przypadku  ograniczenia  zakresu  umowy,  rozwiązania  niniejszej  umowy  odstąpienia  od umowy  lub innego  powodu
wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego, wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się do powrotnego
przejęcia  pracowników na zasadzie  art. 231  Kodeksu  pracy lub  w przypadku ogłoszenia  przetargu  na  wykonanie  usług
objętych  niniejszą  umową  zobowiąże  w  dokumentacji  przetargowej  SIWZ  kolejnego  Wykonawcę  usług  do  przejęcia
pracowników na zasadzie art. 231Kodeksu pracy. W przypadku nie wykonania zobowiązania wymienionego w w/w pkt.
Zamawiający pokryje wszelkie koszty związane z rozwiązaniem stosunków pracy z przejętymi pracownikami.”

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 



Pytanie 122
W rozdziale XVI. Pkt . 3 wykonawca umieści zapis „ Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 10 pkt.” 

Zgodnie z punktami w rozdziale XVI powinna wynosić 100 pkt. Prosimy o ujednolicenie.
Odpowiedź: max oferta może otrzymać 10 pkt to jest 100% .

Pytanie 123
Zgodnie z punktem VI. 1 Zamawiający wymaga załączenia szeregu dokumentów do oferty m.in. wykazu usług, opinii bankowej,

natomiast w rozdziale XI nie są one wymagane, czy Wykonawca powinien załączyć tylko dokumenty wymagane rozdziałem
XI, a resztę przedstawi tylko oferent wezwany stosownymi pismem po otwarciu ofert?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy musi zawierać:

1. formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2.1 do niniejszego pisma,

2. wzór oferty który stanowi załącznik nr 2.2 do niniejszego pisma,

3. dokumenty wymienione w pkt. VII SIWZ,

4. dowód wniesienia wadium,

5. pełnomocnictwo.

Zamawiający dokona wstępnego rankingu ocen i zwróci się  do wykonawcy, którego oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów do złożenia pozostałych dokumentów wymaganych w SIWZ zgodnie z zapisem pkt XVII pkt 2. 

Pytanie 124

Czy wykonawca prześlę niezwłocznie informację z otwarcia ofert do wszystkich wykonawców drogą elektroniczną, czy tylko 
zamieści na swojej stronie internetowej?

Odpowiedź: Zamawiający informację z otwarcia ofert  zamieści na stronie internetowej zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy 
pzp. 

Pytanie 125
W przedstawionych wymaganiach załącznik nr 2.4 i przyjętych normach sztucznego żywienia niemowląt mowa jest o mleku

początkowym oraz następczym. Mieszanki mleczne wymagane przez Państwa na poziomie realizacji zamówienia obejmują
żywienie z zastosowaniem mleka specjalistycznego wydawanego na receptę zgodnie z przypisanym zaleceniem lekarza.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  dietetycznego  środka  spożywczego  specjalnego  przeznaczenia  –  np.
Nutriton, Bebilon DHA – poprzez Szpitalną aptekę.  W związku z tym, iż firma cateringowa nie jest zakładem leczniczym,
to takich środków nie może nabywać bez recept. W związku z powyższym prosimy zakup i o refakturowanie kosztów
środków specjalnego przeznaczenia wykorzystywanego w kuchni mlecznej lub dostarczania ich do kuchni mlecznej z apteki
zgodnie z zaleceniami lekarzy, prosimy o uwzględnienie w.w. zapisu w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.

Pytanie 126
Prosimy o podanie szacunkowej ilości litrów na kwartał zużycia mieszanek mlecznych 
Odpowiedź: Średnie zużycie mieszanek mlecznych łącznie z zapasami wynosi 260 l. 

Pytanie 127
Czy wykonawca dobrze rozumie, ze powinien zapewnić w sumie  60 g dodatku warzywnego do śniadania i kolacji.
Odpowiedź: 60 g do śniadania i 60 g do kolacji

Pytanie 128
Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości nowo przyjętych pacjentów na oddziałach w celu obliczenia średniego 

zapotrzebowania na kubki jednorazowe
Odpowiedź:  należy dostarczyć miesięcznie średnio 1200 kubków jednorazowych dla nowo przyjętych pacjentów.

Pytanie 129
Wobec  konieczności zostawiania posiłków w indywidualnym opakowaniu, kubków jednorazowych z uchem( nie stosowanych w 

żadnym szpitalu), opakowań na II śniadania i podwieczorki  prosimy o podanie średnio miesięcznych ilości opakowań 
jednorazowych koniecznych do realizacji zamówienia, z wyszczególnieniem rodzaju i ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga kubków jednorazowych z uchem. Należy dostarczyć miesięcznie średnio 
1200 kubków jednorazowych dla nowo przyjętych pacjentów oraz około 2000 opakowań na drugie śniadanie i 
2000 opakowań na podwieczorek (rodzaj opakowania jet uzależniony od zaplanowanego posiłku) 



Pytanie 130
Czy Wykonawca powinien dysponować kuchnią w odległości nie przekraczającej 0,5h - 1 h  na cały okres realizacji zamówienia i

czy powinien załączyć oświadczenie o dysponowaniu kuchnią na cały okres realizacji zamówienia?, gdzie  czas transportu 
posiłków z kuchni zewnętrznej nie może przekraczać 1 godziny, gdyż zgodnie z punktem 1 „transport posiłków z kuchni 
Zewnętrznej” – czas od momentu wytworzenia do momentu wydania posiłków wszystkim pacjentom nie może przekroczyć 
2 h ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia. 

Pytanie 131
Biorąc po uwagę punkt 4 „Przygotowania posiłków i kontrola Zamawiającego” prosimy o podanie czy wszystkie pomieszczenia 

są w należytym stanie sanitarno- epidemiologicznym i technicznie sprawne, czy przekazywane pomieszczenia w tym  
kuchenek oddziałowych wymagają remontów, modernizacji, przystosowania jeżeli tak to w jakim zakresie i kto ponosi 
koszt?

Odpowiedź: Załącznik nr 7 

Pytanie 132
 Czy podłogi, ściany, sufity w korytarzu komunikacyjnym oraz wokół kotłów parowych  są bez ubytków  w dobrym stanie 

technicznym, bez zacieków i nie wymagają remontów?
Odpowiedź: Załącznik nr 7 

Pytanie 133
Czy właściwa jest stolarka drzwi i okien na kuchni?
Odpowiedź: Załącznik nr 7 

Pytanie 134
Jaki sprzęt zostanie oddany przyszłemu najemcy i jaki jest koszt jego dzierżawy. Prosimy o podanie spisu i stanu technicznego 

sprzętu jaki może przejąć przyszły wykonawca ? 
Odpowiedź: Załącznik nr 3

Pytanie 135
Czy obecnie pomieszczenia zmywalni posiadają decyzję  wydaną właściwy, Państwowy Inspektorat Sanitarny są zalecenia w 

stosunku do tych pomieszczeń oraz po czyjej stronie leży wykonanie nakazów PPIS? Prosimy o udostępnienie ostatniego 
protokołu PPIS dotyczącego pomieszczeń  przeznaczonych do dzierżawy.

Odpowiedź: Załącznik nr 7  - koszty po stronie wykonawcy

Pytanie 136
W związku ze specyfiką dostarczania posiłków zwracamy się z prośbą o  zwiększenie czasu dystrybucji posiłków do minimum 

1h, sprawy transportowe, długie ciągi komunikacyjne powodują iż wydanie w ciągu 30 min w przypadku śniadania i kolacji 
jest czasem nie osiągalnym. Prosimy o zmianę zapisów w tym zakresie.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 137
Czy wykonawca powinien zapewnić kuchenki mikrofalowe i lodówki  na oddziały, jeżeli tak na jakie i jaka ilość ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zapewnienia ww urządzeń.

Pytanie 138
Odnośnie do dzierżawy pomieszczeń kuchni prosimy o następujące informacje dotyczące dzierżawionych pomieszczeń :
-czy cena dzierżawy obejmuje podatek od nieruchomości 
Odpowiedź: obejmuje podatek od nieruchomości 
-prosimy o podanie spisu pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy
Odpowiedź: Załącznik nr 10 
-prosimy załączenie planu pomieszczeń
Odpowiedź: Załącznik nr 10
-jaki jest miesięczny koszt dozoru autoklawu?
Odpowiedź: projekt umowy załącznik nr 11 do niniejszego pisma.

-czy w przypadku kuchenek oddziałowych ponoszone są jakiekolwiek koszty dzierżawy lub mediów, jeżeli tak to prosimy o 
wyszczególnienie?

Odpowiedź: nie 

Pytanie 139
Mając  na  uwadze  postanowienia  projektu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stanowiącym załącznik  do

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zwracamy  się  o  zmianę  wysokości  kar  umownych  zastrzeżonych  w



powyższych  przepisach.  Prosimy  o  zmniejszenie  kar  umownych  ze  względu,  iż  kara  w  wysokości  odpowiadającej
dwukrotnemu łącznemu wynagrodzeniu podwójne naliczanie kar umownych jak w przypadku §12  jest nie adekwatne do
wysokości winy. Wykonanie usługi przynosi naliczenie kary w wysokości nawet do 200% wynagrodzenia miesięcznego
brutto  czyli  jest  na  poziomie  nie  wykonania  usługi  w ogóle.  Obecnie  sformułowane zapisy powodują  naliczenie  kary
umownej nie adekwatnie do czynnika winy. Prosimy  o zmniejszenie kar adekwatnie do winy w §22 punkt c do wysokości
100 zł do 500 zł; w § 22 punkt d do od 100 zł do kwoty 4  000 zł za naruszenie 10 - punkty te dotyczą spornych kwestii
związanych ze specyfiką wykonania. Tak wysokie kary faktycznie mają podstawy w przypadku aspektów prawnych jakimi
jest  zatajenie podwykonawcy,  czy nie posiadanie wymaganej kuchni z  wszystkimi wymaganymi zgodami, natomiast  w
podanych  wyżej  punktach  są  radykalnie  wysokie.  Wnosimy  również  o  weryfikację  kary  100 000  zł  za  przypadek
„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia systemów jakości świadczonej usługi żywieniowej w szczególności zasady
systemu HACCP oraz zasady GMP, GHP”, zapis taki spowoduje naliczenie kary np. za opracowanie procedury zgodnej z
systemem HACCP u Wykonawcy, ale  z jakichś  względów  nie zgodnej z wymogiem Zamawiającego. 

W przypadku takich zapisów żaden ubezpieczyciel  nie podejmie się wystawienia gwarancji, a wykonawca ryzyko naliczenia tak 
wysokich kar musi uwzględnić w kalkulacji kontraktu.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 140
Bardzo prosimy o uwzględnienie  i wprowadzenie adekwatnego systemu kar w  stosunku do przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 141
W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował ilości zamawianych posiłków poprzez elektroniczny system zamawiania 

posiłków? Czy będzie wyznaczona osoba do codziennej weryfikacji ilości zamawianych posiłków przez pracowników 
szpitala, a umieszczanych w systemie? Co w przypadku nie terminowej zmiany ilości posiłków ?

Odpowiedź: osobami odpowiedzialnymi za weryfikacje zamawianych posiłków są osoby bezpośrednio zamawiające posiłki
w poszczególnych oddziałach. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie należy niezwłocznie zgłaszać telefonicznie 
do osób bezpośrednio zamawiających posiłki w danym oddziale lub do osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy 
wskazaną w §  24 ust. 1 pkt. a) projektu umowy. 

Pytanie 142

Powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznych z 6.09.2001 r (Dz.U. Nr 112, poz, 1198 prosimy o udo-
stępnienie informacji na temat aktualnej stawki netto za wyżywienie 1 pacjenta oraz podanie nazwy Firmy obecnego Wyko-
nawcy.

Odpowiedź: stawka netto 14,45 zł . Wykonawca obecnie wykonujący usługi żywienia pacjentów w szpitalu „CATERMED”
S.A. , ul. Ks. Siemaszki 15 a. 31-201 Kraków 

Pytanie 143

Dotyczy dokumentacji SIWZ część III „Opis przedmiotu Zamówienia” pkt. 3. Zgodnie z powyższym zapisem  przyszły wyko-
nawca w celu wykonania postanowień umowy zobowiązany będzie wydzierżawić od Zamawiającego  pomieszczenia kuchni
centralnej o łącznej powierzchni 740 m²  W części „Transport posiłków z kuchni zewnętrznej” jest z kolei zapis, który mówi
o konieczności przygotowaniu posiłków w kuchni Zamawiającego oraz ich transporcie trzy razy dziennie. Mając na uwadze
powyższe prosimy o wyjaśnienie celu wydzierżawienia  740 m²  powierzchni , prosimy o wyszczególnienie pomieszczeń
znajdujących się w podanym metrażu oraz ich przeznaczenia, prosimy o podanie zakresu   czynności, które będą musiały
być wykonywane w kuchenkach oddziałowych. 

Odpowiedź: odpowiedź na pytanie 4

Pytanie 144

Dotyczy dokumentacji SIWZ część III „Opis przedmiotu Zamówienia”  uprzejmie prosimy o informację  czy istnieje możliwość
wydzierżawienia mniejszej ilości powierzchni niż ta wskazana w dokumentacji SIWZ, 

Odpowiedź: nie 

Pytanie 145

Dotyczy dokumentacji SIWZ część III „Opis przedmiotu Zamówienia” uprzejmie prosimy o informację czy istnieje możliwość
rezygnacji  z dzierżawy kuchenek oddziałowych  jeżeli przyszły Wykonawca zaproponuje system dystrybucji posiłków ,
który nie będzie wymagał korzystania z tych pomieszczeń.

Odpowiedź: kuchenki nie wchodzą w przedmiot umowy najmu, Wykonawca nie musi korzystać z kuchenek oddziałowych
jeżeli zaproponuje inny  system dystrybucji posiłków , który nie będzie wymagał korzystania z tych pomieszczeń.



Pytanie 146
Prosimy o podanie rzeczywistych stanów żywionych za okres od września 2015 do sierpnia 2016 z rozbiciem na poszczególne

miesiące i oddziały. 

Odpowiedź: załącznik nr 1

Pytanie 147

Dotyczy załącznika nr 1.3 do dokumentacji SIWZ „ Szczegółowe wskazania dotyczące dostarczania i wydawania posiłków”
zgodnie z zapisami tej części Dokumentacji SIWZ  przyszły wykonawca ma obowiązek  zabezpieczyć opakowania jednora-
zowe dla pacjentów przebywających na oddziałach OAiIT, Oddziale Ratunkowym, oraz dla pacjentów objętych reżimem sa-
nitarnym. Mając na uwadze powyższe prosimy o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących asortymentu opako-
wań jednorazowych  oraz ich zapotrzebowania w skali miesiąca

Odpowiedź: w skali  miesiąca należy dostarczyć posiłki  w jednorazowych opakowaniach dla około 60 pacjentów, ilość
opakowań uzależniona jest od rodzaju posiłków i rodzaju diety.  

Pytanie 148

Dotyczy załącznika 1.3 do dokumentacji SIWZ uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zamiast
zastawy porcelanowej  zastawy  z poliwęglanu. Zastawa z poliwęglanu ma wszystkie atesty, które pozwalają na kontakt z
żywnością. Zastawa z poliwęglanu może być myta i dezynfekowana w profesjonalnych zmywarkach gastronomicznych.

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza stosowania zastawy z poliwęglanu. 

Pytanie 149

Uprzejmie prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza transport posiłków dwa razy dziennie tj. przy posiłku
obiadowym dowóz posiłku kolacyjnego. Zważywszy na fakt, iż Zamawiający dysponuje pomieszczeniami, które można wy-
dzierżawić  przyszły Wykonawca ma możliwość zorganizowania pomieszczenia w, którym posiłek kolacyjny będzie prze -
chowywany zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa Żywienia i Żywności

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza  transportu posiłków dwa razy dziennie.

Pytanie 150

Uprzejmie prosimy o podanie kosztów za media z rozbiciem na poszczególne miesiące mając na uwadze okres rozliczeniowy od 
września 2015- do sierpnia 2016 roku według poniższego zestawienia:

- woda zimna

- woda ciepła

- odprowadzenie ścieków

- energia elektryczna

- gaz

Odpowiedź: załącznik nr 4 – umowa w zakresie gazy Wykonawca zapewnia we własnym zakresie

Pytanie 151

Uprzejmie prosimy o udzielenie informacji czy koszty za ogrzewanie budynku są zawarte w stawce za czynsz. Jeżeli nie prosimy 
o podanie kosztów za ogrzewanie z rozbiciem na poszczególne miesiące mając na uwadze okres ostatnich 12 miesięcy.

Odpowiedź: załącznik nr 4 

Pytanie 152

Dotyczy przejęcia pracowników 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 zbioro-
we, inne porozumienia ze związkami lub radami pracowniczymi. Prosimy o udostępnienie treści wszystkich ww aktów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje powyższymi dokumentami.

Pytanie 153

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację czy przejmowani pracownicy są objęci działaniem związ-
ków zawodowych, przejmowani pracownicy nie są objęci ochroną związków zawodowych działających na terenie szpitala. 



Odpowiedź:  nie

Pytanie 154

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 12, 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: nie dotyczy.

Pytanie 155

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 12, prosimy o informację,
czy po wyłonieniu wykonawcy będzie on dysponował wystarczającym czasem do zawiadomienia związków zawodowych o
przejęciu pracowników (okres miesiąca).

Odpowiedź: nie dotyczy.

Pytanie 156

Dotyczy przejęcia pracowników 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 /jeżeli takowy był/.

 Odpowiedź: Nie toczy się żadne postępowanie

Pytanie 157

Dotyczy przejęcia pracowników 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 nadlicz -
bowe, dodatki, premie, nagrody).

Odpowiedź: Zamawiający  nie posiada wiedzy – załącznik nr 8

Pytanie 158

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231.  Prosimy o informację, czy kontrole PIP lub podobnych instytucji wykazały ja-
kieś nieprawidłowości w zakresie zatrudniania pracowników objętych przejęciem lub ich środowiska pracy (przykładowo –
BHP).

Odpowiedź:  Zamawiający  nie posiada wiedzy.

Pytanie 159

Dotyczy przejęcia pracowników 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 dziec-
kiem do lat 4, ilu pracowników ma status młodocianych.

Odpowiedź: Zamawiający  nie posiada wiedzy – załącznik nr 8

Pytanie 160

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231.  Prosimy o informację  ile wynosi i jakie składniki obejmuje wynagrodzenie –
w odniesieniu do każdego z pracowników. 

Odpowiedź: Załącznik nr 8

Pytanie 161

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację jaki jest stan urlopów, czy wydłużano okres urlopów w
porównaniu do kodeksowego.



Odpowiedź: Załącznik nr 8

Pytanie 162

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację, ilu z pracowników znajduje się na urlopach wychowaw-
czych/macierzyńskich/bezpłatnych lub odbywa służbę wojskową.

Odpowiedź: Załącznik nr 8

Pytanie 163

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację czy okresy wypowiedzenia są zmienione w porównaniu
do kodeksowych.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie posiada wiedzy

Pytanie 164

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

Odpowiedź: Załącznik nr 8

Pytanie 165

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację czy zakres i wysokość uprawnienia do odpraw zostały
zmienione w porównaniu do kodeksowych.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie posiada wiedzy

Pytanie 166

Dotyczy przejęcia pracowników 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: załącznik nr 8

Pytanie 167

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231.  Prosimy o informację kiedy poszczególnym pracownikom kończą się okresy
ważności badań lekarskich.

Odpowiedź: załącznik nr 8

Pytanie 168

Dotyczy przejęcia pracowników 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: Nie posiadamy wiedzy

Pytanie 169

 Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o udostępnienie tabeli pracy pracowników na dzień dzisiejszy zawie-
rającą staż pracy w Państwa jednostce.

Odpowiedź: Załącznik nr 8



Pytanie 170

Dotyczy przejęcia pracowników 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: Załącznik  nr 8 

Pytanie 171

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację ile osób przebywa na długotrwałym L4 – powyżej 30 dni,
w tym przebywających na zasiłku rehabilitacyjnym.

Odpowiedź: Załącznik nr 8 

Pytanie 172

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o szczegółową informację czy przejmowani pracownicy są zaszczepie-
ni na WZW lub czy jest jakikolwiek terminarz planowanych szczepień.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie posiada wiedzy

Pytanie 173

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231 Proszę o podanie długości okresu rozliczeniowego obowiązującego pracowni-
ków placówki oraz o wskazanie miesięcy tworzących okres rozliczeniowy w przypadku okresu rozliczeniowego powyżej 1
m-ca. 

Odpowiedź:  Zamawiający  nie posiada wiedzy

Pytanie 174

Dotyczy  przejęcia  pracowników  w  trybie  art.  231.  Czy  rozliczenie  nadgodzin  dziennych  
i wypłata z tego tytułu jest realizowana na bieżąco, czyli miesięcznie?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie posiada wiedzy

Pytanie 175

Dotyczy  przejęcia  pracowników  w  trybie  art.  231.  Czy  pracodawca  posiada  zaległości  
w wypłacie nadgodzin dla tego obiektu? Jeżeli tak, to proszę podać w jakiej wysokości i za jaki okres?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie posiada wiedzy

Pytanie 176

Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Na jakim rodzaju umów są zatrudnieni pracownicy? Prosimy o podanie okresu
trwania tych umów oraz okresu wypowiedzenia. 

Odpowiedź: załącznik nr 8

Pytanie 177

Dotyczy części IV pkt 2 SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać dwustronna komunikacja z posiadanym przez 
Zamawiającego systemem HIS. 

Odpowiedź: Załącznik nr 1.9 do SIWZ

Prosimy o udostępnienie jadłospisów dekadowych obowiązujących u Zamawiającego.

Odpowiedź: załącznik nr 5



Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 

Powyższa odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca.

Zatwierdził 

Dr med. Zbigniew J. Król

Załącznikami do niniejszego pisma są:

załącznik nr 1- ilość śniadań , obiadów i kolacji za 12 miesięcy w podziale na poszczególne oddziały szpitala.

załącznik nr 2.1- JEDZ/ESPD

załacznik nr 2.2 - formularz ofertowy 

załącznik nr 3- spis wyposażenia

załącznik nr 4- koszty zużycia poszczególnych mediów

załącznik nr 5- jadłospis dekadowy

załącznik nr 6- stosowane diety – udział procentowy 

załącznik nr 7- skan decyzji sanepidu

załącznik nr 8 – pracownicy przejęci w trybie art. 23 ¹ kc

załącznik nr 9- zestawienie faktur za media za 12 miesięcy

załącznik nr 10- skan pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy

załącznik nr 11- projekt umowy o świadczenie usług


