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Pytania i wyjaśnienia 

 do treści SWZ 

  
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie w związku  z zapytaniem złożonym               

w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z późn. zm.), zamawiający przekazuje 

treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: Przygotowanie i dostarczanie posiłków 

dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie obejmujące 

całodzienne wyżywienie przez wszystkie dni tygodnia przez okres 24 miesięcy. 

Treść Zapytania/Wyjaśnienia 

Pytanie nr 1:  

W związku z panującą pandemią COVID- 19 prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do SIWZ 

poniższego zapisu: " w sytuacji gdy Zamawiający zamówi w okresie panowania pandemi COVID - 19 

w ciągu miesiąca XX% szacowanej w SIWZ ilości osobodni zapłaci Wykonawcy kwotę faktury za 

pełną pulę szacowanych osobodni w ciągu miesiąca, pomniejszoną o kwotę która będzie stanowić 

sumę wsadu do kotła za osobodni brakujące do szacowanej w SIWZ ilości osobodni" 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.  

Pytanie nr 2:  

Mając na uwadze znaczną dysproporcję kosztu przygotowania posiłku dla pacjenta niezakaźnego i 

zakaźnego związaną z koniecznością jednostkowego pakowania posiłku, której łączny koszt wynosi 

4.20-5.20 zł netto (w tym opakowania jednorazowe oraz koszt wynagrodzeń pracowników) prosimy 

o rozbicie wyceny osobodnia na dwie rożne kategorie. Przedmiotowa zmiana zapisu jest korzystna 

ekonomiczne dla Zamawiającego, bowiem w przypadku spadku ilości pacjentów zakaźnych koszt 

usługi przygotowania i dostarczania posiłków ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 3:  

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający planuje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów 

lub ograniczenie ilości pacjentów w oddziałach szpitalnych.  

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie jest szpitalem i nie posiada oddziałów. Zamawiający nie planuje ograniczenia 

liczby pacjentów.  
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Pytanie nr 4: 

Prosimy o podanie średnich stanów żywionych zrealizowanych w okresie roku  2020/2021 r. z 

rozbiciem na poszczególne miesiące. Dane proszę umieścić w poniższej tabeli w każdej lokalizacji 

Posiłek: 06.2020 07.2020 08.2020 09.2020 10.2020 11.2020 12.2020 01-

05.2021 

Śniadanie         

II śniadanie          

Obiad         

Podwieczorek         

Kolacja         
 

Wyjaśnienia:  

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia .Rozdział III pkt.3.2. podpunkt 3 w okresie ostatnich 12 

miesięcy ok. 65 pacjentów dziennie. 

Pytanie nr 5:  

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.); ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) odpady pokonsumpcyjne, odpady komunalne muszą być odbierane 

w miejscu ich wytworzenia tj. miejscu, w którym posiłek został spożyty. Zgodnie z art. 175 ustawy 

„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”. Odnosząc się do wyżej wymienionych ustaw to właściciel 

nieruchomości, na której powstają odpady, a nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest do 

gospodarowania odpadami powstałymi na terenie nieruchomości. W związku z tym firma 

cateringowa nie może ich odbierać od Państwa, gdyż nie jest wpisana do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów pokonsumpcyjnych i  odpadów komunalnych ( w tym 

opakowania jednorazowe). W związku z obecnie obowiązującymi przepisami prawa Szpital nie może 

przenieść odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na firmę cateringową, gdyż odpad ten 

powstaje na terenie nieruchomości Szpitala, a podpisywanie pośredniczących umów dotyczących 

przekazania tych odpadów jest niezgodne z przepisami w tym zakresie.  

Pragniemy również zaznaczyć, że od dnia 01.01.2020 r. weszła w życie Baza Danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zgodnie z prawem, aby przekazać jakikolwiek odpad, 

który nie jest odpadem komunalnym, jego Wytwórca, czyli Szpital, zobowiązany będzie do 

wygenerowania Karty Przekazania Odpadu i wskazania w systemie elektronicznym firmy, która ten 

odpad odbierze (i jest do tego uprawniona). Żadna z firm cateringowych działających na rynku 

polskim nie ma zezwolenia na odbiór odpadów.  

Prosimy o zmianę zapisów ogłoszenia, umowy oraz załączników na zgodnych z przepisami prawa. 

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów prosimy o przedstawienie na jakiej 

podstawie i w jaki sposób będzie wystawiał Kartę Przekazania Odpadu w przypadku odpadów 

pokonsumpcyjnych 

Wyjaśnienia:  

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wytwórcą odpadów pokonsumpcyjnych będzie podmiot 

świadczący usługę cateringową w ramach podpisanej umowy. 

Zgodnie z Rozdziałem 3 ust.3.2.pkt.8 posiłki maja być dostarczane w odpowiednich termosach 

transportowych. 
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Pytanie nr 6:  

Powołując się na jawność zamówień publicznych prosimy o podanie jak firma obecnie realizuje 

zamówienie oraz jaką cenę całodziennego wyżywienia jednego pacjenta płaci obecnie Zamawiający 

za realizację przedmiotowego zamówienia  

Wyjaśnienia: 

Firma realizująca obecnie zamówienie: Handel -gastronomia Muszyńscy Ryszard Muszyński, Catering 

ul. Niemodlińska 39 a, 49-156  Gracze. Stawka żywieniowa: 15,20 zł na dzień. 

Pytanie nr 7:  

Czy Zamawiający ogranicza realizację zamówienia np. o pacjentów Covid-19 oraz tzw. ruch chorych. 

Zgodnie z art. 433 ust. 4 Zamawiający ma obowiązek wskazać minimalną wartość świadczenia stron.  

Ze względu iż ilość jest podstawowym czynnikiem odpowiadającym za wynik kontraktowo prosimy o 

wskazanie minimalnego poziomu realizacji zamówienia na 90%.  Im niższy poziom realizacji 

zamówienia tym wyższa cena dla Zamawiającego. Prosimy o zmianę w tym zakresie oraz   mając na 

uwadze sytuację związaną z COVID-19 wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy iż w przypadku 

spadku ilości żywionych  o 20% , który będzie utrzymywał się przez okres powyżej jednego miesiąca 

przyszły wykonawca będzie miał możliwość ubiegania się o ryczałt finansowy, który pozwoli na 

pokrycie start finansowych  wynikających  z utraty planowanego obrotu. Taka możliwość na etapie 

kalkulowania ceny pozwoli na niewliczanie tego ryzyka w cenę za osobodzień. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający wskazał minimalną wartość świadczonej usługi na 70%. Wartość została określona              

w § 8 ust. 11 projektowanych postanowieniach umowy.   

Pytanie nr 8:  

Czy Zamawiający odstąpi od kary za spóźnienie, jeżeli będzie ono spowodowane przyczynami 

niezależnymi od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć i nie miał na nie wpływu? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający naliczy kary zgodnie z zapisami SWZ.  

Pytanie nr 9:  

Czy Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień przed wydaniem 

posiłków pacjentom? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający naliczy kary zgodnie z zapisami SWZ. 

Pytanie nr 10:  

Czy Wykonawca  dobrze rozumie, że na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej 

należy wykazać się  posiadaniem doświadczenia w zakresie wykonania usług o podobnym 

charakterze, polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla pacjentów  przez okres co 

najmniej 12 miesięcy o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000,00 zł? 

Wyjaśnienia:  

Zgodnie z zapisami SWZ:  

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował bądź realizuje w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na „przygotowaniu i dostarczaniu posiłków przez okres 
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co najmniej 12 miesięcy o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000,00 zł“.” 

Pytanie nr 11:  

Czy Zamawiający stawia jakiekolwiek wymagania w stosunku do wózka bemarowego? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wózka bemarowego. 

Pytanie nr 12:  

Jaki sprzęt AGD ma zapewnić Wykonawca ? 

Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownych o których mowa w  umowie. W doktrynie 

prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy 

Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w 

umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania 

uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 16  ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 

2019, poz. 2019)  prawo zamówień publicznych. Zważyć bowiem należy, że kara umowna 

(odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i  

kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. 

Wyjaśnienia:  

Ad. 1 Zgodnie z zapisami SWZ (Rozdział III ust.3.2. pkt. 20 i 21). 

Ad. 2 Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w zakresie wysokości kar umownych.  

Pytanie nr 13:  

Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownych o których mowa w  umowie. W doktrynie 

prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy 

Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w 

umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania 

uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 16  ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 

2019, poz. 2019)  prawo zamówień publicznych. Zważyć bowiem należy, że kara umowna 

(odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i  

kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 14:  

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? 

Wyjaśnienia:  

Nie zostały wydane żadne decyzje ani zalecenia. 

Pytanie nr 15:  

Czy pomieszczenia, które będą wydzierżawione Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia odpowiadają przepisom prawa, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., 

uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń zgodnie z 

wymaganiami dostępności do nich? 
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Wyjaśnienia:  

Pomieszczenia dzierżawione przez Wykonawcę odpowiadają przepisom prawa.  

Pytanie nr 16:  

Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w wzorze umowy zapisu umożliwiającego stronom 

rozwiązanie umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie 

następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z 

zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 12- 48 miesięcy w 

momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz 

czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze 

stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w 

takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu 

stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z 

określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na 

dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie 

się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść 

do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z 

jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. 

Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych 

zakazów 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dokona zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający jest zainteresowany 

realizacją umowy przez pełen okres wskazany w SWZ.  

Pytanie nr 17: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację i uwzględnienie w zapisie dodatkowo obecnie 

funkcjonujących w żywieniu zbiorowym zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia opisanych w 

następujących publikacjach „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach: pod redakcją Jana 

Dzieniszewskiego, wyd. IŻŻ, „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” pod red. 

Mirosława Jarosza, wyd. IŻŻ, „Normy żywienia dla populacji Polski” pod red. M. Jarosza, E. Rychlik, 

K. Stoś, J. Charzewskiej wyd. NIZP- PZH 2020r. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga stosowania zaleceń opisanych powyżej.  

Pytanie nr 18: 

Zamawiający w załączniku 8 (Charakterystyka diet w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym) określił 

kaloryczność dla diet powyżej przeciętnej średniej.  Ze względu na to, iż w szpitalach/zakładach 

opiekuńczych przebywają osoby różnej płci i wieku (podział na grupy) należy obliczyć średnią 

ważoną wartość energetyczną diety. Każda z diet dostarcza określonej ilości kilokalorii (kcal) oraz 

wartości odżywczej w postaci białka, tłuszczy i węglowodanów. To ile poszczególna dieta ma 

dostarczyć tych w/w składników zależy kogo żywimy, czyli musimy znać tzw. strukturę osób 

żywionych. Jest to proste do określenia, jeżeli żywimy jednolitą grupę ludzi pod względem wieku, 

płci, aktywności fizycznej, ponieważ mają zbliżone zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. 

W szpitalach/zakładach opiekuńczych mamy zróżnicowaną strukturę, ponieważ pacjenci to zarówno 

kobiety, jak i mężczyźni, w różnych przedziałach wiekowych i różnych stanach fizjologicznych. W 

takim przypadku (jeżeli dysponujemy statystyką chorych) możemy sami obliczyć średnio ważoną 



  
 

6 
 

wartość odżywczą dla tak zróżnicowanej grupy. Musimy znać ile osób danej płci jest w określonej 

grupie wiekowej, o określonej aktywności fizycznej, i o określonym stanie fizjologicznym  i na tej 

podstawie według wzoru obliczamy średnio ważoną wartość energetyczną i odżywczą. W praktyce 

jest to trudne, mało prawdopodobne i niepotrzebne, ponieważ szpitale/zakłady opiekuńcze nie 

udostępniają takich danych oraz dynamika zmian (rotacja pacjentów) jest zbyt duża. „Za podstawę 

diety przyjmuje się średnie normy dla kobiet (1800 kcal) i mężczyzn (2270) o małej aktywności 

fizycznej, opracowane przez Ziemlańskiego. W założeniu diety przyjęto średnią zaokrągloną wartość 

2000 kcal (8368 kJ)”. W związku z powyższym czy Zamawiający zezwala na planowanie diet zgodnie 

z zaleceniami IŻŻ? 

Wyjaśnienia:  

Zgodnie z zapisami SWZ (Rozdział III ust.3.2. pkt.5). 

Pytanie nr 19: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie dopuszczalnych odchyleń (w %) od wymaganej wartości 

energetycznej i odżywczej w jadłospisach okresowych np. dwutygodniowych. Zwyczajowo stosowane 

jest odchylenie +/- 10%. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza odchylenia na poziomie +/- 10%. Pojawiające się odchylenia powinny 

zostać zbilansowane w ciągu kolejnych dni jadłospisu.  

Pytanie nr 20: 

Czy Zamawiający dopuszcza opracowywanie jadłospisu 14-dniowego? Planowanie rytmem 

dwutygodniowym umożliwia większe urozmaicenie jadłospisu, a także jego bilansowanie pod 

względem wartości odżywczych. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza stosowanie jadłospisu 14 dniowego.  

Pytanie nr 21: 

Wykonawca prosi o określenie ilości posiłków dla poszczególnych diet. 

Wyjaśnienia:  

Posiłki dla poszczególnych diet zależne są od stanu zdrowia i ilości przyjmowanych pacjentów a 

średnie ilości podane są w załączniku nr 8 do SWZ. 

Pytanie nr 22: 

 Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mleka w proszku, szczególnie w okresie letnim? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

Pytanie nr 23: 

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie warzyw mrożonych w planowaniu jadłospisów, szczególnie 

w okresie jesienno-zimowym? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ w szczególności 

jakości podawanych posiłków.  

Pytanie nr 24: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu: „Na każda dietę wykonawca zobowiązuje się opracować 10 

dniowy jadłospis zawierający gramaturę i kaloryczność każdego posiłku” na zapis: „Na każda dietę 

wykonawca zobowiązuje się opracować 10 dniowy jadłospis zawierający gramaturę i całodzienną 

wartość energetyczną jadłospisu.”. Wartości energetyczne potraw będą różne co wynika z różnych 
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receptur (zupa grochowa z ziemniakami będzie różna pod względem wartości energetycznej w 

porównaniu z np. zupą koperkową z ryżem). Ponadto zgodnie z założeniami żywienia zbiorowego, 

wartość energetyczna diet powinna być bilansowana okresowo, a nie dziennie. Średnia wartość 

energetyczna z danego okresu powinna mieścić się w wymaganej granicy tzn. w jeden dzień może 

być niższa, a w drugi wyższa niż założenie. 

Wyjaśnienia:  

Zgodnie z zapisami SWZ. 

Pytanie nr 25: 

 Wykonawca prosi o sprecyzowanie jakie diety powinny być zawarte w jadłospisach przekazywanych 

Zamawiającemu do zatwierdzenia? 

Wyjaśnienia:  

Diety zgodnie z potrzebami zamawiającego określone w załączniku nr 8. 

Pytanie nr 26: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie systemu zamawiania posiłków online, dostępnego 

dla Zamawiającego na każdym oddziale? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 27: 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie w jakiej sytuacji jadłospis nie otrzyma akceptacji 

Zamawiającego. 

Wyjaśnienia:  

Jadłospis nie otrzyma akceptacji jeżeli będzie niezgodny z zapisami umowy. W szczególności będzie 

wykonany na okres krótszy niż 10 dni, nie będzie zróżnicowany, nie będzie uwzględniał diet 

zgodnych z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 

 
1. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:  

1.) Rozdział I – identyfikator postępowania otrzymuje brzmienie:  

„Identyfikator postępowania: 167abc37-f071-4d8c-9c03-7cdd8577bd9e” 

2.) Rozdział XIII ust. 13.1. otrzymuje brzmienie:  

                „13.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

22-09-2021 r.” 

3.) Rozdział XV ust. 15.2 i 15.3  otrzymuje brzmienie: 

„ust. 15.2 Ofertę należy złożyć do dnia 24-08-2021r. do godziny 10:00  

ust. 15.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-08-2021r. o godz. 11:00” 

2. Mając na uwadze powyższe modyfikacje oraz zapisy ustawy Pzp, Zamawiający informuje,               

że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  

3. Powyższa odpowiedź i modyfikacje stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla 

Wykonawców. 

 

Dyrektor 

 SZOZ w Niemodlinie 

Jan Krawczyk 


