
Niemodlin, dnia 13.07.2017r. 

 

 

Do Wykonawców 

 

 

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu p.n. „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów 

Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie obejmujące całodzienne wyżywienie 

przez wszystkie dni tygodnia przez okres 24 miesięcy" 

 

Znak sprawy:  

 SZOZ/ZP-3/620/2017 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:  

1. Aby móc poznać w pełni oczekiwania Zamawiającego i aby móc przyjąć odpowiedni pułap 

wsadu do kotła prosimy o przekazanie aktualnie obowiązującego jadłospisu dekadowego lub 

tygodniowego zawierającego informacje o składzie posiłków i gramaturze poszczególnych 

składników potrawy.  

Odp.: Jadłospis ma być przygotowany przez dietetyka Wykonawcy zgodnie z charakterystyką 

diet na zał. 1 do ogłoszenia o zamówieniu. 

2. Prosimy o udzielenie informacji czy Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki i 

wydawać je bezpośrednio pacjentom, czy też Wykonawca dostarcza je do kuchenek 

oddziałowych a dystrybucją posiłków zajmować się będą pracownicy Zamawiającego? 

Odp.: Pracownicy Wykonawcy dostarczają posiłki do miejsca spożywania przez pacjenta 

(szafka przyłóżkowa, stoliki na świetlicy). 

3. Jeżeli Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki bezpośrednio do łóżka pacjenta czy 

Zamawiający wyznacza minimalną liczbę osób wydających posiłki oraz godziny w których 

posiłki te powinny zostać wydane? 

Odp.: Obecnie posiłki wydaje 1 osoba, wydawanie posiłków rozpoczyna się przed godzinami 

określonymi  w pkt. 3 ust. 10 ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Czy Zamawiający pisząc: „Wykonawca zapewni odbiór, mycie, dezynfekcję / wyparzanie 

naczyń w pomieszczeniu kuchennym oraz czynności porządkowe w miejscu spożywania 

posiłków przez pacjentów (mycie powierzchni szafek i stolików)” miał na myśli zastawę 

stołową, sztućce oraz sprzęt służący do dystrybucji posiłków czy też pojemniki w których 

dostarczane są posiłki? 

Odp. Mycie, dezynfekcja/wyparzanie naczyń dotyczy sztućców, talerzy, kubków odbywa się  

pomieszczeniu kuchennym Wykonawcy, pojemniki w których dostarczane są posiłki myje się 

u Wykonawcy. 

5. Czy Zamawiający pisząc: „Wykonawca zapewni odbiór, mycie, dezynfekcję / wyparzanie 

naczyń w pomieszczeniu kuchennym oraz czynności porządkowe w miejscu spożywania 

posiłków przez pacjentów (mycie powierzchni szafek i stolików)” miał na myśli pomieszczenia 

kuchenne mieszczące się w siedzibie Zamawiającego?  

Odp.: Tak 



6. Czy Zamawiający dopuszcza aby wykonawca mył, dezynfekował/ wyparzał  naczynia w 

pomieszczeniu kuchennym zlokalizowanym w siedzibie wykonawcy i dostarczał je wraz z 

dostawą posiłków? 

Odp. Dopuszczamy. 

7. Czy zamawiający dopuszcza aby posiłki spożywane były przez pacjentów z naczyń i sztućców 

jednorazowych? 

Odp.: Nie. 

8. Czy Zamawiający pisząc: „Wykonawca zapewni odbiór, mycie, dezynfekcję / wyparzanie 

naczyń w pomieszczeniu kuchennym oraz czynności porządkowe w miejscu spożywania 

posiłków przez pacjentów (mycie powierzchni szafek i stolików)” miał na myśli szafki 

znajdujące się w salach chorych? Jeżeli nie prosimy o informację gdzie zlokalizowane są 

szafki i stoliki których powierzchnia podlega myciu przez pracowników wykonawcy.  

Odp. Szafki przyłóżkowe przy łóżku pacjenta, natomiast stoliki na świetlicy gdzie część 

pacjentów spożywa posiłki. 

9. Aby móc właściwie skalkulować koszty realizacji zamówienia prosimy o podanie dokładnych 

godzin od której pracownicy wykonawcy mogą przystąpić do mycia szafek i stolików na 

których spożywane były posiłki. Ma to istotne znaczenie dla wykonawcy aby ten mógł 

właściwie określić ilość roboczogodzin personelu. 

Odp. Szafki i stoliki sprzątane są na bieżąco podczas zbierania brudnych sztućców, talerzy, 

kubków, po spożyciu posiłku przez pacjenta. 

10. Prosimy o informację ile jest oddziałów i miejsc do których należy dostarczyć posiłki oraz ile 

osób żywionych jest w poszczególnych oddziałach? 

Odp.: Zakład Opiekuńczo Leczniczy mieści się na dwóch kondygnacjach: na parterze 

żywionych jest ok. 33 pacjentów, na piętrze ok. 19. 

11. Czy Zamawiający udostępni wykonawcy stały dostęp do windy przy pomocy której będzie 

możliwa dostawa posiłków na poszczególne oddziały z wykorzystaniem wózka 

transportowego? 

Odp. Tak. 

12. Czy na trasie dostawy posiłków od miejsca postojowego samochodu do pomieszczeń 

kuchennych i poszczególnych kuchenek oddziałowych znajdują się bariery architektoniczne 

utrudniające bądź uniemożliwiające transportowanie posiłków przy użyciu wózka 

transportowego? 

Odp. Nie. 

13. Prosimy o przekazanie zestawienia ze strukturą występujących u Zamawiającego diet wraz z 

ich ilościami (w rozbiciu na diety) jakie występowały w poszczególnych miesiącach w okresie 

ostatnich dwunastu miesięcy. 

Odp. Rozbicie diet wraz z średnimi ilościami w ciągu ostatniego roku zawarte jest w 

charakterystyce diet zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. 



14. Na podstawie ostatnich 12 miesięcy prosimy o przekazanie zestawienia zawierającego 

informacje ilu w poszczególnych miesiącach było żywionych pacjentów  ( w osobodniach). 

Odp.:  w 2016r. lipiec, sierpień, wrzesień – 51 os./m-c; październik – 53 os./m-c; listopad, 

grudzień –  52 os./m-c; w 2017r. styczeń, luty marzec, kwiecień, maj – 52 os./m-c, czerwiec – 

51 os./m-c; podane ilości są średnie. 

15. Prosimy o udzielenie informacji który wykonawca obecnie świadczy usługi na rzecz 

Zamawiającego w zakresie żywienia Pacjentów a także ile wynosi obecna stawka netto  za 

osobodzień  oraz całodzienny  wsad do kotła? 

Odp.: Obecnie usługę świadczy: Firmą Ryszard i Zbigniew Muszyńscy spółka cywilna 

HANDEL-GASTRONOMIA w Graczach, ul. Niemodlińska 43, za cenę netto 9,52 zł, wsad do 

kotła 7,00 zł. 

16. Czy obecnie obowiązująca stawka żywieniowa za osobodzień jest równa tej którą Wykonawca 

realizujący zamówienie zaoferował w 2015r. czy też była waloryzowana jeżeli tak, ile obecnie 

wynosi cena za osobodzień netto a ile wsad do kotła? 

Odp. Stawka w okresie trwania umowy w 07.2015 do 06.2016 nie była waloryzowana, w 

07.2016 do 06.2017 nie była waloryzowana (inf. dot. stawek na stronie 

www..zol.niemodlin.pl). Obecnie w lipcu 2017 roku stawka jak w odp. do pytania 15. 

17. Z uwagi na wymóg dostawy kolacji wraz z obiadem prosimy o potwierdzenie, że wykonawca 

nie jest zobowiązany zbierać odpady pokonsumpcyjne oraz brudne pojemniki po kolacji i 

wystarczy jeżeli to zrobi następnego dnia przy dostawie śniadania.  

Odp. Odpady zbierane są na koniec każdego dnia. 

18. Na podstawie średnich ilości z ostatnich 12 miesięcy ile średnio-dziennie powstaje odpadów 

pokonsumpcyjnych? 

Odp.: Ilość odpadów zależna jest od stanu pacjenta w danym dniu i apetytu, jest różna 

każdego dnia.  

19. Czy pomieszczenie kuchenne udostępnione wykonawcy wyposażone jest w inne sprzęty 

niezbędne do mycia, dezynfekcji i wyparzania naczyń czy tylko w meble kuchenne? Prosimy 

o podanie szczegółowego wykazu wyposażenia pomieszczenia kuchennego.  

Odp.: Tylko w meble kuchenne. 

20. Kto odpowiadał będzie za stan techniczny (i ewentualne prace remontowe) w 

pomieszczeniach które Zamawiający oferuje udostępnić  wykonawcy? 

Odp.: Za stan techniczny i ewentualne prace remontowe odpowiada Zamawiający. 

21. Czy istnieją względem pomieszczeń które zamawiający zamierza udostępnić wykonawcy 

jakiekolwiek niezrealizowane zalecenie pokontrolne (wewnętrzne i zewnętrzne)? 

Odp. Nie. 

22. Czy wykonawca, któremu zamawiający udostępni pomieszczenia kuchenne zobowiązany 

będzie poczynić jakiekolwiek prace aby dostosować pomieszczenia do mycia , dezynfekcji i 

wyparzania w nich naczyń? 



Odp.: Czynności związane z montażem sprzętu do mycia, dezynfekcji i wyparzania, będącego 

własnością Wykonawcy. 

23. Czy pomieszczenia kuchenne  które zamawiający zamierza udostępnić wykonawcy posiadają 

dopuszczenie wydane przez Inspekcję Sanitarną do prowadzenia w nich prac związanych z 

myciem, dezynfekcją i wyparzaniem naczyń? 

Odp.: Obecny Wykonawca posiada dopuszczenie. 

24. Czy w chwili obecnej wystarcza jeden wózek bemarowy do dystrybucji posiłków? jeżeli tak to 

prosimy o informację ilu jest on komorowy i czy Zamawiający względem niego ma jakieś 

dodatkowe oczekiwania np. półka na talerze, maksymalny rozmiar (aby nie było trudności w 

manewrowaniu, niezależnie ogrzewane komory itp.) jeżeli obecnie używanych jest więcej 

wózków prosimy o podanie ilości tych wózków.  

Odp. 1 wózek bemarowy, 3-komorowy, bez dodatkowych oczekiwań. 

25.  Czy udostepnienie pomieszczeń kuchennych będzie uregulowane odrębną umową, 

porozumieniem? Jeżeli tak prosimy o ich treść.  

Odp. Nie. 

26. Z uwagi na udostepnienie pomieszczeń kuchennych  prosimy o przekazanie informacji czy 

wykonawca będzie obciążany opłatami za media? Jeżeli tak to za jakie i jaka ich będzie 

miesięczna wysokość. 

Odp. Kwota podana w pkt. 3 ust. 19 ogłoszenia o zamówieniu pokrywa również koszty 

mediów. 

27. Z uwagi na udostepnienie pomieszczeń kuchennych  prosimy o zgodę na dokonanie przez 

wykonawcę wizji lokalnej udostępnianych pomieszczeń oraz miejsc dostaw posiłków. 

Prosimy o podanie godzi w których wykonawca może zgłosić się do zamawiającego.  

Odp. Dzień roboczy w godz. 7:00-15:00. 

28. Czy Zamawiający dopuszcza aby pracownicy wykonawcy przygotowywali herbatę dla 

pacjentów w pomieszczeniach kuchennych udostępnionych przez zamawiającego? 

Odp. Nie. 

29. Czy zamawiający potwierdza że naczynia, sztućce, wózek bemarowy oraz inny sprzęt AGD  

niezbędny do świadczenia usługi stanowić będzie cały czas własność wykonawcy i po 

zakończonym kontrakcie wykonawca te sprzęty odbierze od zamawiającego?  

Odp. Tak. 

30. W dniu 1 września 2016 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1265) zmianie uległy zapisy art. 142 w ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). W związku z faktem, że 

postępowanie zostało wszczęte przez Zamawiającego po 1 września 2016 r., wnosimy o 

dostosowanie zapisów projektu umowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu do 

obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych poprzez modyfikację zapisu §6 ust 2 projektu umowy.  



Odp.: Par. 6 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„2. Stosownie do art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych strony wprowadzą odpowiednie 

zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu w 

przypadku zmiany: 

1) stawek podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dn. 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu społecznemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę i będą wykazane przez Wykonawcę.” 

31. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że odpowiada za wydanie posiłków do łóżka pacjenta?  

 

Odp.: Do łóżka lub do stolika na świetlicy. 

 

32. Jaka ilość pracowników obecnie uczestniczy w zakresie dystrybucji posiłków do łóżka 

pacjenta? Czy jest jakaś minimalna wymagana ilość pracowników do dystrybucji? 

 

Odp.: 1 osoba. 

 

33. Ilu średnio miesięcznie pacjentów spożywa dietę 4 –posiłkową, 5-posiłkową, 6-posiłkową 

 

Odp.: 5 posiłkową średnio spożywało 11 pacjentów. 

 

34. Czy wykonawca dobrze rozumie, że przy realizacji zamówienia  nie ponosi kosztów 

związanych z eksploatacją pomieszczeń- kuchenek oddziałowych  np. koszty mediów, 

podatku od nieruchomości, tylko koszt dzierżawy 900 zl? 

 

Odp.: Tak. 

 

35. Czy pomieszczenia i urządzenia, które będą wydzierżawione Wykonawcy spełniają 

wymagania przepisów prawa? Prosimy o odpowiedź w jakim stanie technicznych są 

urządzenia, które będą wydzierżawione Wykonawcy. Czy wymagają remontów? Jeżeli tak to 

w jakich zakresie? Po czyjej stronie będzie wykonanie remontu? Czy są jakiekolwiek nakazy 

PPIS dot. pomieszczeń? 

 

Odp.: W pomieszczeniu udostępnionym Wykonawcy znajdują się meble kuchenne, inne 

urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia są Wykonawcy. 

Nie ma nakazów PPIS dot. udostępnionych pomieszczeń. 

 

36. Ze względu na specyfikę żywienia w państwa placówce  prosimy o załączenie dekadowego 

jadłospisu w celu weryfikacji wymagań gramowych Zamawiającego. 

Odp.: Jadłospis ma być przygotowany przez dietetyka Wykonawcy zgodnie z charakterystyką 

diet na zał. 1 do ogłoszenia o zamówieniu. 



37. Powołując się na jawność finansów publicznych prosimy o podanie aktualnej stawki netto 

oraz brutto za osobodzień żywienia pacjenta jaką Zamawiający płaci obecnie za wykonanie 

przedmiotowej usługi wraz z rozdziałem na posiłki wraz z uwzględnieniem aneksów.  

 

Odp.: w okresie lipiec 2016-czerwiec 2017 cena całodziennego wyżywienia  jednego pacjenta 

wynosiła: brutto 8,78 zł w tym:  śniadanie cena brutto: 2,19 zł, obiad cena brutto: 4,40 zł, 

kolacja cena brutto: 2,19 zł, obecnie lipiec 2017: za cenę brutto 10,28 zł. 

 

38. Po odbytych licznych  kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, 

przeprowadzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., jak również 

Straż Miejską, zmuszeni zostaliśmy do weryfikować  przyszłe umowy w  zakresie gospodarki 

odpadami. Bardzo prosimy o zmianę zapisów projektu umowy gdyż  zgodnie z obowiązującą 

ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 1996 

nr 132 poz. 622 z późn. zm odpady komunalne (w tym przypadku opakowania jednorazowe) 

muszą zostać odebrane w miejscu wytworzenia odpadu tj. miejscu, w którym posiłek został 

skonsumowany, czyli na terenie Zamawiającego.  Pragniemy również zaznaczyć, że zgodnie z 

art. 175 „Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, 

gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub 

wymaganego wpisu do rejestru podlega karze aresztu albo grzywny”. Kierując się wspólnym 

dobrem wnosimy o pozostawienie odpadów po stronie Zamawiającego, gdyż na jego terenie i 

tak dochodzi do utylizacji i gospodarki odpadami z całego obiektu.   

Odp.: Nie wyrażamy zgody. 

39. Termin realizacji przedmiotowej umowy o zamówienie publiczne ustalony został na okres 

przekraczający 12 miesięcy. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

treści obowiązującej po 01 września 2016 r., tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego 

postępowania, wymaga się, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera 

postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

l)   stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę." 

(art. 142 ust. 5). 

Wzór umowy, ogłoszenie   i  siwz  nie  zawierają   regulacji o warunkach zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy, w zakresie wskazanym w powyższym pkt 1-3. Prosimy  o 

zmianę dokumentacji postępowania poprzez dodanie pominiętych przesłanek zmiany 

wynagrodzenia. 

Proponujemy następującą treść do umowy:  

Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 

wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tj. zmiany: . 

 1)stawki podatku od towarów i usług, 



2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3)zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu   lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust. l. 

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. l lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust l lit. b) wynagrodzenie Wykonm1•cy ulegnie 

zmianie o wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy wynikającą  ze  zwiększenia  

wynagrodzeń  osób bezpośrednio wykonujących zamó1vienie do wysokość aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego  wynagrodzenia. 

W przypadku zmiany, o któ1ym mowa w ust l lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie  o wartość wzrostu całkowitego  kosztu  Wykonawcy, jaką  będzie on zobowiązany  

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu  dotychczasowej  kwoty  

netto  wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie  na rzecz Zamawiającego. 

Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. l lit. a), wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 

dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o któ1ych mowa w ust l litera b) i 

c). 

Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

W związku ze zmianą zapisów prosimy o włączenie w. w. zapisów do projektu umowy. 

Odp.: Do  wzoru umowy włącza się zapis jak w odpowiedzi do pytania nr 30. 

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesuniecie terminu składania ofert ze względu na krótki 

czas złożenia oraz brakiem udzielonych odpowiedzi. Firmy z poza województwa powinny 

mieć czas na dostarczenie oferty.  

Odp.: Nowy termin składania ofert wyznaczamy na dzień 19.07.2017r. godz. 10:00, otwarcie 

ofert 19.07.2017r. godz. 10:15. 

 

 

 

          

Z up. Dyrektora 

Izabela Turczyn 
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