
 

1 

 

 

Sejny, dnia 17.04.2019 r. 

znak sprawy 02/ZP/2019 

Dotyczy: świadczenie kompleksowej usługi całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w 

Sejnach i Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni  

 

WYJAŚNIENIA 

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. 

jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące 

zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz modyfikacji. 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości : 

1.   Z treści art. 36b p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców oraz treści formularza 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wynika, iż obowiązek wskazania nazw 

podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty.  

       Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych 

podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na 

potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a 

co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy 

(zgodnie z art. 36b ust.1a P.zp.). 

        W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że 

obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na 

etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których 

wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania Wykonawców zgodnie z art. 36b ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. Dz.U. poz. 1986 ze zm.) 

2. Proszę o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 2 i przeniesienie liczby 90 z 

kolumny „Cena netto jednego osobodnia” do kolumny „Przewidywana ilość dzienna osobodni” 

Odpowiedź: Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 

3. Prosimy o podanie ile kilowatów energii jest do wykorzystania na kuchni? 

Odpowiedź: Średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej wynosi 2300 kWh. 

4. Prosimy o udzielenie informacji czy na kuchni jest do wykorzystania gaz i jaka jest moc 

maksymalna m/3 na godzin jeżeli nie to prosimy o podanie w mb odległości kuchni do źródła 

gazu? 

Odpowiedź: Kuchnia nie wykorzystuje gazu. 

5. Prosimy o informację czy wentylacja nawiewna jest sprawna? 
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Odpowiedź: Wentylacja jest sprawna. 

6. Prosimy o informację czy wentylacja wyciągowa jest sprawna? 

Odpowiedź: Wentylacja jest sprawna. 

7. Proszę o podanie stanu technicznego każdego z pomieszczeń, z informacją czy którekolwiek 

pomieszczenie wymaga remontu lub odświeżenia. 

Odpowiedź: Każdy Wykonawca, jako profesjonalista ma możliwość oględzin pomieszczeń 

kuchni i oceny ich stanu technicznego. 

8. Czy Kuchnia posiada jakieś nakazy lub zalecenia wystawione przez Sanepid, które będą do 

zrealizowania przez wybranego Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu takich decyzji. 

9. Czy na kuchni jest wentylacja mechaniczna, jeżeli tak czy jest sprawna i spełnia swoją funkcję. 

Jeżeli nie proszę o informację o zakresie remontu/naprawy. 

Odpowiedź: Wentylacja jest sprawna. 

10. Jakim medium zasilana jest nagrzewnica w wentylacji nawiewowej, oraz czy jest sprawna? 

11. Czy kanalizacja w tym odpływy na kuchni są drożne, jeżeli nie proszę o informacje jak często są 

udrażniane. 

Odpowiedź:  Kanalizacja i odpływy na kuchni są drożne. 

12. Czy instalacja elektryczna jest sprawna? 

Odpowiedź: Instalacja elektryczna jest sprawna. 

13. Czy instalacja wodna jest sprawna? 

Odpowiedź: Instalacja wodna jest sprawna. 

14. Jaka jest całkowita moc wyrażona w kW dostępna w pomieszczeniach kuchni? 

Odpowiedź: Całkowita moc wyrażona w kW dostępna w pomieszczeniach kuchni wynosi 42 kW. 

15. Czy jest ewentualna możliwość zwiększenia mocy elektrycznej na kuchni, jeżeli tak to proszę o 

informację o ile kW, ewentualnie proszę o informację jaka jest odległość kuchni od najbliższej 

trafostacji z której miałby być poprowadzony nowy kabel zasilający? 

Odpowiedź: Moc dostarczanego prądu do kuchni można zwiększyć do 52 kW. 

16. Czy budynek kuchni jest osobno olicznikowany, jeżeli nie proszę o informację ile jest niezbędnych 

liczników do zamontowania oraz jaki typ liczników elektrycznych. 

Odpowiedź: Kuchnia posiada osobny licznik. 

17. Proszę o informację jak obecnie są rozliczane media na kuchni.  

Odpowiedź: Woda, ścieki i odpady komunalne wliczone są w czynsz dzierżawy, energia 

elektryczna rozliczana jest wg wskazań licznika. 

18. Proszę o informację o kosztach poniesionych na wszystkie media osobno dostępne na kuchni w 

tym energia elektryczna, woda ciepła, zimna, ścieki, para technologiczna, gaz, ciepło 

technologiczne itd. W rozbiciu na poszczególne miesiące za okres styczeń 2018-grudzień 2018. 

Odpowiedź: Woda, ścieki i odpady komunalne wliczone są w czynsz dzierżawy. Wniosek nie jest 

wątpliwością dotyczącą SIWZ. 

Proszę o informację o aktualnych cenach jednostkowych mediów u poszczególnych dostawców w tym 

woda, gaz, energia elektryczna itd. 

Odpowiedź: Cena jednostkowa energii elektrycznej  wynosi 0,75 zł netto za kWh. Woda ścieki i 
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odpady komunalne wliczone są w czynsz dzierżawy. 

19. Jak wygląda dystrybucja na oddziałach zewnętrznych oraz kto odpowiada tam za dystrybucję 

posiłków do pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający odbiera sam, swoim transportem posiłki dla Zakładu Pielęgnacyjno 

Opiekuńczego.  

20. Czy kuchnia posiada zezwolenie Sanepidu na produkcję posiłków dla odbiorców 

zewnętrznych/wywóz na zewnątrz kuchni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na produkcję posiłków dla odbiorców 

zewnętrznych. 

21. Kto obecnie odpowiada za dystrybucję posiłków do pacjenta? 

Odpowiedź: Za dystrybucję posiłków do pacjenta odpowiada personel poszczególnych 

oddziałów. 

22. Czy nowy Wykonawca będzie odpowiadał za dystrybucję posiłków do pacjenta czy tylko do drzwi 

oddziału przy zachowaniu obecnego systemu dystrybucji. 

Odpowiedź: Dystrybucja posiłków odbywa się windą kuchenną do kuchenek oddziałowych. 

Zamawiający zostaje przy obecnym systemie dystrybucji. 

23. Proszę o informację jaki jest obecnie miesięczny koszt odbioru odpadów pokonsumpcyjnych oraz 

oddzielnie jaki jest koszt miesięczny odbioru odpadów komunalnych produkowanych przez 

kuchnię. 

Odpowiedź: Odbieranie odpadów pokonsumpcyjnych leży w zakresie Wykonawcy. 

Zamawiający nie posiada takich danych. 
24. Zwracamy się z prośba o wprowadzenie do  wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ) zapisu 

umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy 

wprowadzenie następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych 

powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” Należy zauważyć, że w 

przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 3-4 lat 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. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

25.  Prosimy o udzielnie informacji nt. pracowników przejmowanych w trybie art. 23’ KP i 

przekazanie informacji, których nowy Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w inny sposób: 

 Prosimy podać, jaka jest wysokość wynagrodzeń przejmowanych pracowników z 

wyszczególnieniem kosztów, wynagrodzenia zasadniczego, premii, ZUS-u itp. na 

poszczególnego pracownika. 

 Czy wśród osób do przejęcia są osoby po 50 roku życia? 
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 Czy w okresie świadczonej usługi należy brać pod uwagę odprawy emerytalne? Jeśli tak to 

jakiej wielkości? 

 Czy przejęci pracownicy w trakcie realizacji umowy nabędą prawo do nagród jubileuszowych 

lub dodatków stażowych? Jeśli tak to, prosimy o podanie dokładnej daty wypłaty nagrody, 

dodatku stażowego ( miesiąc i rok). 

 Prosimy o udostępnienie informacji na temat zaległych urlopów i bieżących urlopów na dzień 

28.02.2019r.  

 Prosimy o udostępnienie kopii obowiązującego dzisiaj Regulaminu Pracy, wynagrodzenia oraz 

Funduszu Świadczeń socjalnych. 

 Jaka jest forma, rodzaj i termin zatrudniania przejmowanych pracowników. 

 Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach 

lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych? Prosimy o dokładne zestawienie osób. 

 Informację czy wśród osób do przejęcia są osoby niepełnosprawne - jeśli tak w jaki stopniu 

niepełnosprawności. 

 Czy wszystkie osoby przejmowane mają ważne badania lekarskie i aktualne książeczki 

zdrowia? 

 Prosimy o podanie dat granicznych dla każdej przejmowanej osoby, kiedy kończy się ważność 

badań lekarskich. 

 Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek zaległości z tytułu stosunku pracy wobec grupy 

pracowników przewidzianych do przekazania? Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? 

(w szczególności niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, 

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

dyżurów itp.). 

 Jaki jest stan godzin świątecznych i nadgodzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników? 

 Prosimy o podanie dokładnych nazw i adresów związków zawodowych działających w 

Szpitalu. 

 Czy Zamawiający będzie ponosił pełna odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników 

przekazanych nowemu wykonawcy w trybie art.23´ kp powstałe przed dniem przekazania? 

 Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy? 

 Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany ze 

związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w 

zakresie zatrudniania pracowników lub wysokości ich wynagradzania? 

 Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich 

zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikacje ich 

stosunków pracy?  

 Czy pracownicy są objęci Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to proszę o 

jego udostępnienie? 

 Proszę o przekazanie danych dotyczących odpisów dokonywanych na ZFŚS oraz na 

obligatoryjne świadczenia socjalne. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji. Przejmowani pracownicy są 

zatrudnieni przez obecnego Wykonawcę. 
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 Pyt.1. 

W Rozdziale I SIWZ Zamawiający określił „przewidywaną ilość osobodni” na 90. Z uwagi na fakt, iż 

informacja dotycząca ilości żywionych pacjentów ma znaczenie kluczowe dla kalkulacji cenowej, 

celem uściślenie danych wymienionych w SIWZ prosimy o dodatkowe precyzyjne informacje w 

postaci średniej miesięcznej ilości poszczególnych posiłków za okres minionych 12 znanych miesięcy, 

w rozbiciu na poszczególne miesiące, zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą.  

Jeżeli Zamawiający nie zagradza się na udostępnienie danych wymienionych w poniższej Tabeli 

prosimy o zagwarantowanie minimalnych ilości osobodni. 

 

Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli : 

 
                                                  KOLEJNE  12  MIESIĘCY  ROKU   ………….. 

 I            II            III           IV            V            VI            VII           VIII           IX          X          XI          

XII 

śniadanie  

II śniadanie  

obiad  

podwieczorek  

kolacja  

II kolacja  

  

Dieta  

kleikowa 

 

Dieta 

głodówkowa 

 

  

 

  Odpowiedź: Zamawiający podaje uśrednioną ilość osobodni, tj. 2700 miesięcznie.  

 

Pyt.2. 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek wynajmu pomieszczeń 

kuchni. Prosimy o wyczerpujący i jednoznaczny opis stanu technicznego wszystkich pomieszczeń 

przeznaczonych do wynajęcia Wykonawcy. Prosimy o krótkie scharakteryzowanie stanu technicznego 

każdego pomieszczenia wymienianego W Załączniku Nr 9 do SIWZ oraz każdej instalacji technicznej 

Odpowiedź: Zamawiający umożliwia każdemu Wykonawcy dokonanie oględzin wszystkich 

pomieszczeń kuchni i jej oceny faktycznego stanu technicznego. 

 

Pyt.3. 

W Załączniku Nr 9 umieszczono listę sprzętu. Prosimy o potwierdzenie, że całość sprzętu i urządzeń 

wykazanych w tym załączniku jest aktualnie sprawna technicznie i nie wymaga żadnych napraw. 

Jeżeli nie, to proszę wskazać te pozycje, które są niesprawne lub częściowo niesprawne. Proszę 

również precyzyjnie opisać, które elementy i w jakim zakresie wymagają naprawy. 

Odpowiedź: Wykonawca sam dba o stan techniczny powierzonego przez Zamawiającego sprzętu 

i urządzeń. Wykonawca może ale nie musi pracować na sprzęcie Zamawiającego. 

 

Pyt.4. 

Prosimy o potwierdzenie, że Załącznik Nr 9 do SIWZ zawiera listę całości sprzętu i wyposażenia 

przeznaczonego do przekazania Wykonawcy. O ile Zamawiający planuje przekazanie Wykonawcy 

jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu i wyposażenia nie ujętego w w/w załączniku do SIWZ, prosimy 

o przekazanie jego listy.   

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 9 wymienił sprzęt i wyposażenie, które może 

przekazać Wykonawcy na czas trwania umowy. 

 

Pyt.5. 
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Prosimy o informację, czy Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy szafki ubraniowe (BHP) dla 

pracowników kuchni. Jeżeli tak, to w jakiej ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający może przekazać szafki ubraniowe na czas trwania umowy.  

 

Pyt.6. 

W Rozdziale I, Pkt. A, ust. 6 Zamawiający nakłada na wykonawcę m.in. obowiązek: „zainstalowania 

w kuchni (która posiada instalację elektryczną) własnych kotłów elektrycznych, w których będzie 

gotował posiłki …” 

Prosimy o informacje dodatkowe:  

A./ ile kotłów i o jakiej pojemności jest obecnie zainstalowanych na zapleczy kuchennym? 

B./ jaka jest aktualnie moc ee przeznaczona na zasilanie kotłów elektrycznych ? 

C./ jaka jest aktualnie moc ee dostarczana do kuchni? 

Odpowiedź: Na zapleczu kuchennych zamontowanych jest 5 kotłów o pojemności 50 l i 30 l. 

Całkowita moc wyrażona w kW dostępna w pomieszczeniach kuchni wynosi 42 kW. 

 

Pyt.7. 

W Rozdziale I, Pkt. A, ust. 6 Zamawiający nakłada na wykonawcę m.in. obowiązek: „zorganizowania 

zaplecza techniczno – socjalnego.”  

Jest to nieprecyzyjne określenie wymogów, które mogą być bardzo kosztotwórcze. W związku z tym 

prosimy o informacje dodatkowe: 

A./ jakie konkretnie działania musi podjąć wykonawca, by spełnić powyższy wymóg?  

B./ których pomieszczeń wymienionych w Załączniku Nr 9 mają dotyczyć te działania? 

C./ czy wynajmowane pomieszczenia są wyposażone w armaturę i tzw. ”biały montaż” (umywalki, 

zlewy, wc, etc.) 

Odpowiedź: Wynajmowane pomieszczenia są w części wyposażone przez obecnego Wykonawcę, 

np. w krzesła i stół w tzw. stołówce. Wynajmowane pomieszczenia są wyposażone w armaturę i 

tzw. ”biały montaż” (umywalki, zlewy, wc, etc.). 

 

Pyt.8. 

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego planów kuchni/ rzutów pomieszczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający umożliwia każdemu potencjalnemu Wykonawcy oględziny 

pomieszczeń. 

 

Pyt.9. 

Prosimy o dodatkowe informacje dot. rozliczenia mediów : 

A./ Czy wszystkie media są opomiarowane?  

Odpowiedź: Woda, ścieki i odpady komunalne wliczone są w czynsz dzierżawy, energia 

elektryczna rozliczana jest wg wskazań licznika. 

 

B./ Czy jakiekolwiek media będą rozliczane na zasadach ryczałtowych? Jeżeli tak to : 

      B.1/ które media?  

      B.2/ ile wynosi miesięczna opłata ryczałtowa za dane medium 

Odpowiedź: Woda, ścieki i odpady komunalne wliczone są w czynsz dzierżawy. 

 

Pyt. 10.  

Uprzejmie prosimy o informacje czy w razie braku dostarczenia energii elektrycznej Szpital udostępni 

wykonawcy urządzenia do awaryjnego zabezpieczenia energii. 

Odpowiedź: Agregat prądotwórczy zabezpiecza cały budynek szpitala w tym kuchnię w razie 

braku dostarczenia energii elektrycznej. 

 

Pyt.11. 

Prosimy o podanie średnich miesięcznych kosztów mediów za okres ostatnich 12 znanych miesięcy 

dla każdego z mediów osobno, w tym również za c.o. 
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Odpowiedź: Woda, ścieki i odpady komunalne wliczone są w czynsz dzierżawy. 

 

Pyt.12. 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie obciążony dodatkowo kosztami z tytułu   

centralnego ogrzewania. Jeżeli Zamawiający będzie obciążać jednak Wykonawcę z tego tytułu, to 

prosimy o informację dodatkowe:  

A./  czy będzie to rozliczenie na podstawie opomiarowania? 

B./ czy będzie to rozliczenie na podstawie ryczałtu? Jeżeli tak, to ile wynosił będzie ryczałt 

miesięczny? 

C./  czy opłata za c.o. będzie wnoszona co miesięcznie przez okres pełnych 12 miesięcy, czy tylko w 

okresie grzewczym. Jeśli w okresie grzewczym, to prosimy o podanie dat granicznych dla okresu. 

D./   Prosimy o podanie średnich miesięcznych kosztów c.o.za okres ostatnich 12 znanych miesięcy. 

Odpowiedź: Centralne ogrzewanie wliczone jest czynsz dzierżawy. 

 

Pyt.13. 

Czy nowy wykonawca będzie zobowiązany do montażu jakiegokolwiek opomiarowania mediów. 

Jeżeli tak, to proszę wymienić precyzyjnie: jakie liczniki i w jakich ilościach będzie zobowiązany 

zamontować wykonawca. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pyt.14. 

W Rozdziale I, Pkt. A, ust. 8 Zamawiający mówi o odpłatnych posiłkach dla personelu szpitala. 

Prosimy o dodatkowe in formacje: 

A./ ile takich posiłków dziennie jest wydawanych obecnie dla personelu szpitala? 

B./ jaka jest aktualna cena takiego posiłku? 

Odpowiedź: Dziennie wydawanych jest średnio 5 posiłków dla personelu szpitala. Cenę ustala 

obecny Wykonawca. 

 

Pyt.15. 

W załączniku Nr 9 – w liście sprzętu i wyposażenia kuchni wymieniono w poz. 6 „dźwig towarowy”. 

Prosimy o informację czy Wykonawcę obciążają jakiekolwiek koszty z tytułu eksploatacji tego 

dźwigu. Jeżeli tak, to prosimy o dodatkowe informacje : 

A./ o jakim typie dźwigu jest mowa? 

B. / jaki jest aktualny stan techniczny w/w dźwigu? 

C./ czy dźwig znajdują się aktualnie w eksploatacji? 

D./ czy dźwig posiada aktualne dopuszczenie do eksploatacji? Jeżeli nie, to jaki jest powód braku tego 

dopuszczenia? 

E./czy dźwig wymaga remontu? jeżeli tak, to w jakim zakresie i jaki jest szacowany koszt takiej 

naprawy wraz z uzyskaniem dopuszczenia do eksploatacji przez UDT? 

F./ jakie były dotychczasowe koszty roczne z tytułu konserwacji, badań dźwigów (UDT)? 

Odpowiedź: Utrzymanie i konserwacja dźwigu towarowego (tzw. windy kuchennej) leży w gestii 

Zamawiającego. Dźwig jest sprawny i posiada wszelkie stosowne pozwolenia. 

 

Pyt.16. 

W załączniku Nr 9 – w liście sprzętu i wyposażeni a kuchni wymieniono: 

A./ w poz. 8 „maszynka do mięsa” – co to jest za urządzenie i jakie wykonuje czynności? 

B./ w poz. 9 „maszynka do ziemniaków” – co to jest za urządzenie i jakie wykonuje czynności? 

Odpowiedź: Maszynka do mięsa, urządzenie elektryczne przeznaczone do rozdrabniania mięsa. 

Maszynka do ziemniaków – obieraczka. Zamawiający umożliwia Wykonawcy oględziny 

pomieszczeń kuchni i sprzętu. 

 
Pyt.17. 
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Z zapisów SIWZ wynika, że za wydawanie posiłków do łóżka pacjenta odpowiadają pracownicy 

Zamawiającego, którzy porcjują posiłki w kuchenkach oddziałowych. Prosimy o dodatkowe 

informacje nt. zmywania naczyń wykorzystywanych do dystrybucji posiłków: 

A./ kto odpowiada za zmywanie tych naczyń: Zamawiający czy wykonawca? 

B./ gdzie odbywa się proces zmywania tych naczyń? 
Odpowiedź: Za proces zmywania naczyń w kuchenkach oddziałowych odpowiada personel 

Zamawiającego. 

 

Pyt.18. 

W Rozdziale VIII, ust. 7 Zamawiający informuje, że „Klucz publiczny dla danego postępowania o 

udzielenie zamówienia […] stanowi załącznik do niniejszej SIWZ”.  

Brak jest takiego załącznika. 

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił klucz publiczny na stronie internetowej. 

Pyt.19. 

W Rozdziale IX, ust. 11 Zamawiający informuje, że „w postępowaniu obowiązuje elektroniczna forma 

wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany przekazać oryginał tego dokumentu wraz z ofertą w 

formie elektronicznej, tj. w takiej, w jakiej został sporządzony. Wniesienie wadium w formie innej niż 

oryginał w postaci elektronicznej (np. oryginał na piśmie przesłany kurierem, skan oryginału 

przesłany elektronicznie) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.” 

Prosimy o potwierdzenie, czy dla wadium wniesionego w gotówce (przelew bankowy), potwierdzenie 

dokonania przelewu on line wygenerowane przez wykonawcę po dokonaniu operacji bankowej i 

dołączone do oferty wykonawcy będzie dla Zamawiającego stanowiło spełnienie opisanego wyżej 

wymogu?  

Odpowiedź: Tak. 

 

Pyt.20. 

Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowo odczytujemy wymogi Zamawiającego co do procedury 

złożenia oferty, opisanej w Rozdziale VIII, ust. 4 – „Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu […]” : 

A./ wykonawca składa ofertę  za  pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu, 

B./ czy załączniki do oferty (formularz JEDZ, oświadczenia, pełnomocnictwa, …) wykonawca składa 

w formie dokumentów pdf , opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym?  

C./ Jeżeli nasze rozumienie procedury opisanej w punkcie B./ powyżej jest nieprawidłowe, to prosimy 

o precyzyjne opisanie wymogów Zamawiającego w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pyt.21. 

Zamawiający dołączył do SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy. Prosimy o informacje 

dodatkowe: 

A./ Prosimy o informacje w jaki sposób? i w jakiej formie?  ten Załącznik powinien być dołączony do 

oferty? 

B./ Czy Załącznik w formie dokumentu pdf powinien być opatrzonych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym i dołączony do oferty? Jeżeli nie, to proszę precyzyjnie opisać zasady postepowania z 

tym załącznikiem. 

C./ Czy w pkt. II Formularza należy policzyć cenę netto usługi w następujący sposób: 

90 osobo/dni  x 365 dni w roku  x   Cena osobodnia netto x 3 lata 

Odpowiedź: Załącznik w formie dokumentu pdf powinien być opatrzonych kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym i dołączony do oferty. Sposób wyliczenia ceny usługi podany przez 

Wykonawcę jest prawidłowy. 

 

 

 



 

9 

 

Pyt.22. 

Zamawiający dołączył do SIWZ Załącznik nr 2, zawierający tabelę do wypełnienia przez wykonawcę, 

który umieści w niej informacje nt. ceny za usługę. Ponadto w nagłówku dokumentu Zamawiający 

zaznaczył miejsce na przystawienie pieczątki wykonawcy. Prosimy o informacje dodatkowe: 

A./ Prosimy o informacje w jaki sposób? i w jakiej formie?  ten Załącznik powinien być dołączony do 

oferty? 

B./ Czy Załącznik w formie dokumentu pdf powinien być opatrzonych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym i dołączony do oferty? Jeżeli nie, to proszę precyzyjnie opisać zasady postepowania z 

tym załącznikiem. 

C./ W tabeli, w kolumnie „Cena netto jednego os/dnia” wpisano liczbę „90”, która raczej odnosi się 

do „przewidywanej ilości dziennej osobodni”. Prosimy o korektę. 

Odpowiedź: Załącznik w formie dokumentu pdf powinien być opatrzonych kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym i dołączony do oferty. Liczba „90” odnosi się do „przewidywanej ilości 

dziennej osobodni”. 

 

Pyt.23. 

Prosimy o informację czy właściwie rozumiemy zapisy SIWZ i dokumenty wymienione poniżej 

wykonawca może przekazywać Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres 

zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl: 

A./ dokumenty wymienione w Rozdziale IV pkt. A – oświadczenie o przynależności do grupy 

kapitałowej? 

B./ dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV pkt. B SIWZ? 

Jeżeli nasze rozumowanie jest błędne, prosimy o informacje w jaki sposób? i w jakiej formie? w/w 

dokumenty należy przekazywać Zamawiającemu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pyt.24. 

Prosimy o podanie dodatkowych informacji dotyczących oddziałów szpitalnych: 

A./ Prosimy o wymienienie enumeratywne wszystkich oddziałów szpitalnych. 

B./ Prosimy o podanie w układzie tabelarycznym podstawowych informacji dotyczących lokalizacji 

oddziałów, w tym : budynku/pawilonu , piętra w budynku, liczby łóżek i liczby żywionych pacjentów 

oraz rodzaju dystrybucji (termosy, inne?) dla poszczególnych oddziałów : 

 

 
 

Oddział / nazwa 

 

Lokalizacja 

 

Ilość  

łóżek 

Ilość  

żywionych 

(osobodni) 

Rodzaj dystrybucji 

 budynek piętro   termosy inne/ 

jakie? 

1. Oddział Chirurgiczny 

2. Oddział Wewnętrzny 

3. Pododdział Położniczo-Ginekologiczny 

4. Pododdział Dziecięcy 

5. Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy 

    (ul. Wojska Polskiego 60D) 

Szpital 

Szpital 

Szpital 

Szpital 

Przych. 

Powiatowa 

II 

I 

II 

I 

parter 

26 

25 

16 

18 

30 

 

średnio 90 

osobodni  

Pojemni

ki i 

termosy 

będące 

własnośc

ią 

Zamawia

jącego. 

 

 

Odpowiedź: Powyżej zamawiający przedstawia uzupełnioną tabelę. 

 

Pyt.25. 

W Umowie usługi, Par.9, ust.1 i 2 podano godziny dostarczania posiłków na oddziały. Prosimy o 

informację, czy możliwe jest łączenie: 

- śniadania z drugim śniadaniem? 

mailto:zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl
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- obiadu z podwieczorkiem? 

Odpowiedź: Drugie śniadanie na oddziały szpitalne wydawane jest oddzielnie, łącznie ze 

śniadaniem dla Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego. Podobnie jest z podwieczorkiem. 

 
Pyt.26. 

W Umowie usługi, Par.11, ust.1 Zamawiający informuje, że: ”w czasie trwania umowy Wykonawca 

zapewni niezbędną ilość sztućców, zastawy stołowej (kubki, talerze głębokie, płaskie, deserowe) oraz 

innych naczyń do sporządzania i podawania posiłków.” 

Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca dostarczy w/w wyposażenie do dyspozycji Zamawiającego. 

Skoro jednak to Zamawiający odpowiada za wydawanie posiłków do łóżka pacjenta, a co za tym idzie 

odpowiada również za zebranie (brudnej) zastawy stołowej po posiłku oraz sprawdzenie jej 

kompletacji. Prosimy o umieszczenie dodatkowego zapisu mówiącego o tym, że ewentualne 

uzupełnianie zaginionej zastawy stołowej leży w gestii Zamawiającego. 

Odpowiedź: Wykonawca zapewnia tylko sztućce i naczynia dla tzw. stołówki. 
 

Pyt.27. 

W Umowie usługi, Par.12, ust.3 Zamawiający wymienia tylko jedna przesłankę zmiany ceny za 

usługę, tj. sytuację zmiany wysokości podatku VAT. 

Prosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie 

zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, 

którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy 

niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 

ustawy z dnia 10 października 2001 r. o „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).   

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (tj. projektu umowy) poprzez dodanie do § 12 Umowy ustępów 6-10 w 

brzmieniu: 
„6. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki 

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

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub    

wysokości  stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. a) zmianie ulegnie cena jednostkowa usługi brutto. Bez     

zmiany pozostanie cena jednostkowa usługi netto. 

8.  W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. b-d) - zmianie ulegnie cena jednostkowa usługi netto 

 w ten   sposób, że: 

a) na podstawie wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy, a jeżeli okres wykonywania 

zamówienia jest  krótszy - za ten okres - zostanie wyliczone średnie wynagrodzenie 

miesięczne, 
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b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie wyliczenie wzrostu wszystkich kosztów 

wykonania  usługi, które będzie musiał ponieść w związku ze zmianami, o których mowa w 

ust. 6 lit. b-d), 

c) procentowy stosunek wzrostu kosztów, o których mowa w ust. 8 lit. b) do średniego 

wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 8 lit. a), będzie stanowić wskaźnik 

waloryzacji, 

d) cena jednostkowa usługi netto zostanie powiększona o wskaźnik waloryzacji, o którym 

mowa w ust. 8 lit. c). 

9. Cena jednostkowa usługi netto, wyliczona zgodnie z ust 8, będzie powiększona o należny podatek  

VAT. 

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust. 6 i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy”. 

 

Pyt.28. 

Prosimy o informację, czy Wynajmujący dysponuje wynikami badania wody? Pozytywny wynik 

badania determinuje wyrażenie zgody przez Stację Sanitarną na zatwierdzenie zakładu. Prosimy o 

potwierdzenie, iż przed przekazaniem pomieszczeń Wynajmujący przeprowadzi takie badania i 

udostępni wyniki Najemcy.  

Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne badania wody, przeprowadza je zgodnie z 

wymogami przepisów prawa.  

 

Pyt.29. 

Prosimy o informację, czy Wynajmujący dysponuje badaniami skuteczności wentylacji? Pozytywny 

wynik badania determinuje wyrażenie zgody przez Stację Sanitarną na zatwierdzenie zakładu. 

Prosimy o potwierdzenie, iż przed przekazaniem pomieszczeń Wynajmujący przeprowadzi takie 

badania i udostępni wyniki Najemcy.  

Odpowiedź: Zamawiający wykonuje badania zgodnie z przepisami. 

 

Pyt.30. 

Prosimy o dodatkowe informacje dot. podatku od nieruchomości: 

A./ Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca płacąc Zamawiającemu czynsz nie będzie obciążany 

dodatkowo kosztem podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego. 

B./ Jeżeli powyższe  jest błędnym założeniem i Wykonawca dodatkowo zobowiązany bazie do opłaty 

podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego, to prosimy o podanie informacji ile wynosi 

roczny koszt podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego w roku 2019 w przeliczeniu na 

jeden metr kwadratowy. 

Odpowiedź: Wykonawca płacąc Zamawiającemu czynsz nie będzie obciążany dodatkowo 

kosztem podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego. 

 

Pyt.31. 

Prosimy o udostępnienie  na stronach Zamawiającego przykładowego jadłospisy dekadowego 

aktualnie stosowanego w żywieniu pacjentów. 

Odpowiedź: Wniosek nie jest wątpliwością dotyczącą SIWZ. 

 

Pyt.32. 

Czy kuchnia szpitalna posiada separator tłuszczu? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pyt. 33. 

Prosimy o informacje dot. kosztów eksploatacyjnych : 

A./ Jaki jest aktualny miesięczny koszt opróżniania  tłuszczownika? 

B./ Jaki jest aktualny miesięczny koszt wywozu odpadów pokonsumpcyjnych? 

C./ Jaki jest aktualny miesięczny koszt wywozu odpadów komunalnych z kuchni? 

D./ Jaki jest aktualny kwartalny lub roczny koszt DDD? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu separatora tłuszczu. 

 
Pyt.34. 

Zamawiający nałożył na wykonawcę obowiązek przejęcie 6 pracowników w trybie art. 23 1 Kodeksu 

Pracy, przy czym nie podał informacji na temat wysokości zarobków tych pracowników. 

Mając na uwadze fakt, iż koszty pracownicze stanowią istotny element całości kosztów realizacji 

usługi, a oferent nie jest w stanie samodzielnie ustalić wysokości kosztów pracowniczych osób 

przejmowanych, zwracamy się do Zamawiającego, by dochowując najwyższej staranności ustalił i 

przekazał wszystkim oferentom kluczowe informacje związane z przejmowanymi w trybie art. 23 1 

pracownikami. Prosimy o udzielenie informacji na następujące pytania: 

a) Kto jest aktualnym pracodawcą w/w pracowników? 

b) Lista stanowisk do przejęcia wraz z pełną informacją dotyczącą wszystkich składników 

wynagradzania oraz z datą zatrudnienia u obecnego pracodawcy. 

c) Pełna informacja nt. wysokości nagród jubileuszowych przysługujących w/w pracownikom w 

okresie realizacji zamówienia. 

d) Daty urodzenia osób przeznaczonych do przejęcia. Czy wśród osób do przejęcia są osoby po 50 

roku życia? Czy są osoby, które w ciągu najbliższych 36 miesięcy nabędą prawa do świadczeń 

emerytalnych? 

e) Zestawienie zaległych i bieżących urlopów na dzień 28 lutego 2019 r 

f) Forma, rodzaj i termin zatrudnienia osób przeznaczonych do przejęcia 

g) Zestawienie urlopów wychowawczych, macierzyńskich oraz zwolnień lekarskich powyżej 30 dni 

wśród osób do przejęcia 

h) Informacji czy wśród osób do przejęcia są osoby niepełnosprawne  - jeśli tak w jakim stopniu 

niepełnosprawności? 

i) Czy wszystkie przejmowane osoby mają ważne badania lekarskie i aktualne książeczki zdrowia? 

Prosimy o podanie dat granicznych dla każdej przejmowanej osoby, kiedy kończy jej się ważność 

badań lekarskich. 

Odpowiedź: Aktualnym pracodawcą pracowników do przejęcia jest P. Dussmann Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kurpińskiego 55.  
 

Pyt.35. 

Prosimy o informacje czy kuchnia posiada w oknach siatki przeciwko owadom. Jeżeli nie, to prosimy 

o potwierdzenie, że Zamawiający zamontuje takie siatki przed przekazaniem obiektu Wykonawcy.  

Odpowiedź: Kuchnia posiada w oknach siatki przeciwko owadom. 

Pyt. 36. 

Prosimy o informacje czy na terenie zaplecza jest pomieszczenie na odpady pokonsumpcyjne? Jeżeli 

go nie ma, to prosimy o informację, w jaki sposób były w przeszłości oraz maja być w przyszłości 

składowane te odpady. 

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru,  gromadzenia, zagospodarowania resztek  

i  odpadów   pokonsumpcyjnych. 

Pyt. 37.  

Prosimy o informację, czy kanalizacja w obiekcie kuchni jest drożna i sprawna. Jeżeli nie, to proszę 

podać które jej odcinki są niesprawne i w jakim zakresie. 

Odpowiedź: Kanalizacja w obiekcie kuchni jest drożna i sprawna. 
 

Pyt. 38.  

Prosimy o informację, czy wentylacja grawitacyjna w kuchni jest sprawna. Jeżeli nie, to : 

A./ proszę określić precyzyjnie, które jej elementy wymagają naprawy (wymiany?) i w jakim 

konkretnie zakresie. 

B./ Kiedy wykonano ostatnie czyszczenie przewodów wentylacyjnych. 

C./ Czy Zamawiający posiada aktualny  protokół skuteczności wentylacji? 

D./ Czy Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające wykonanie ostatniego przegląd wentylacji? 

Odpowiedź: Wentylacja grawitacyjna w kuchni jest sprawna. 

Pyt.39.  
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Prosimy o informację, czy wentylacja mechaniczne w kuchni jest sprawna. Jeżeli nie, to :  

A./ proszę określić precyzyjnie, które jej elementy wymagają naprawy (wymiany?) i w jakim 

konkretnie zakresie. 

B./ Kiedy wykonano ostatnie czyszczenie przewodów wentylacyjnych. 

C./ Czy Zamawiający posiada aktualny  protokół skuteczności wentylacji? 

D./ Czy Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające wykonanie ostatniego przegląd wentylacji? 

Odpowiedź: Wentylacja mechaniczna w kuchni jest sprawna. 

 

Pyt. 40. 

Prosimy o informacje dot. przeglądu kominiarskiego : 

A./  kiedy był wykonywano ostatni przegląd kominiarski? 

B./ czy dostępny jest protokół z tego przeglądu? 

C./ jeżeli taki przegląd  nie był ostatnio wykonywany, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

wykona go przed przekazaniem obiektu Wykonawcy.  

Odpowiedź: Przeglądy kominowe wykonywane są zgodnie z przepisami. Ostatni przegląd – maj 

2018. 

 

Pyt. 41. 

Czy Zamawiający posiada aktualne pomiary skuteczności działania ochrony ppoż, eksploatowanych 

urządzeń i instalacji elektroenergetycznych? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni te 

pomiary wybranemu w przetargu wykonawcy. 

Odpowiedź: Pomiary wykonywane są zgodnie z przepisami. 

 

Pyt. 42. 

Czy pomieszczenia, które będą wynajęte Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia 

odpowiadają przepisom prawa, a w szczególności HACCP, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz p-poż ? 

Odpowiedź: Pomieszczenia odpowiadają przepisom prawa. 

 

Pyt. 43. 

Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia, które będą wynajęte Wykonawcy w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia obecnie nie posiadają żadnych nakazów wykonawczych, wystawionych przez 

służby takie jak : Sanepid, służby gazownicze, p-poż, nakazów nadzoru budowlanego itp.  

Jeżeli nakazy takie istnieją, proszę podać jakie? Prosimy także o udostępnienie kopii w/w nakazów, w 

tym protokołów Sanepid’u wraz z wyżej wspomnianymi zaleceniami pokontrolnymi. 

Odpowiedź: Malowanie dwóch pomieszczeń oraz wymiana emaliowanego zlewu. 

 

Pyt. 44. 

Prosimy o informacje, kiedy była przeprowadzana ostatnia kontrola ze strony Sanepid’u  

Odpowiedź: Kontrola ze Sanepidu – 28.09.2018 r. 

 

Pyt. 45. 

Czy Zamawiający przewiduje konieczność poniesienia przez Wykonawcę innych dodatkowych 

kosztów, które nie zostały zdefiniowane w SIWZ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu? 

Odpowiedź: Malowanie dwóch pomieszczeń oraz wymiana emaliowanego zlewu. 

 

Pyt. 46. 

Prosimy o informacje, kiedy było wykonane ostatnie malowanie zaplecza kuchennego.  

Odpowiedź: Malowanie zaplecza kuchennego – 2017 r. 

 

Pyt. 47. 

Prosimy o przedstawienie protokołów z pomiarów elektrycznych w tym pomiarów elektrycznych 

pomieszczeń „mokrych” z ostatniego roku. 
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Odpowiedź: Pomiary wykonywane są zgodnie z przepisami.  

 

Pyt.48. 

Prosimy o informacje, czy Zamawiający planuje w okresie trwania zamówienia jakiekolwiek 

wyłączenia, remonty lub zamknięcia oddziałów, skutkujące czasowym lub docelowym zmniejszeniem 

ilości żywionych pacjentów? 

Jeżeli tak, to prosimy o podania szczegółowych informacji dot. w/w opisanej sytuacji, łącznie z 

informacją nt. zmniejszonej ilości pacjentów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje ww prac. 

 

Pyt.49. 

Prosimy o dodatkowe informacje nt. terminu rozpoczęcia świadczenia usługi: 

A./ kiedy Zamawiający planuje rozpoczęcie świadczenia usługi przez nowego Wykonawcę 

B./ do kiedy obwiązuje umowa z obecnym wykonawcą na świadczenie usługi żywienia pacjentów?  

Odpowiedź: Zamawiający po podpisaniu umowy planuje rozpoczęcie świadczenia usługi przez 

nowego Wykonawcę 

 

Pyt.50. 

W treści Załącznika Nr 8 do SIWZ Zamawiający określił bardzo wysoką kaloryczność 

poszczególnych diet – nie mniejszą niż 2300 kcal. Podczas gdy zgodnie z najnowszymi zaleceniami 

kaloryczność powinna oscylować w okolicach 2000 kcal. Czy Zamawiający zamierza dokonać zmian 

w zapisach w/w załącznika?  

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach w/w załącznika. 
 

Pyt.51. 

Prosimy o informacje, czy prawidłowo odczytujemy wymagania Zamawiającego co do technicznych 

zasad przygotowania i złożenia oferty: 

 

1. wszystkie dokumenty zgodnie z worami załączników do SIWZ są przygotowywane przez 

wykonawcę w wersji edytowalnej, 

2. wersja edytowalna dokumentów z pkt 1 zostaje skonwertowana do pdf, 

3. wszystkie dokumenty (w wersji pdf) wymienione w pkt.2 zostają opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, 

4. formularz oferty, wszystkie załączniki oraz wadium zostają skompensowane do jednego pliku ZIP 

5. plik ZIP, o którym mowa w pkt.4 przy użyciu narzędzi miniPotralu (tj. klucza publicznego) 

zastaje zaszyfrowany  

6. całość zaszyfrowanej oferty jest dostępna dla Zamawiającego na miniPortalu. 

 

Jeżeli przedstawione wyżej rozumowanie zawiera błędy, bardzo prosimy o precyzyjne wyjaśnienie: w 

jaki sposób powinien postępować wykonawca, by spełnić wymagania Zamawiającego. 

Odpowiedź: Wykonawca prawidłowo odczytujemy wymagania Zamawiającego. 
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Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje następujących  modyfikacji: 

1) Odnośnie punktu XV SIWZ: Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nazwa kryterium Ranga  Opis przyznawania punktów 

Cena brutto jednego osobodnia „C” 60% Cena najniższa/cena badanej oferty x 100 x 

60% 

C – ilość punktów przyznana danemu 

kryterium. Przy ocenie wysokości 

proponowanej ceny najwyżej będzie 

punktowana oferta proponująca najniższą 

cenę brutto wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Oferta o najniższej cenie brutto – 

maksymalna ilość punktów, pozostałe 

oferty – ilość punktów wyliczona według 

wzoru. 

Doświadczenie Wykonawcy „D” 

/Co najmniej jedno zamówienie polegające na 

świadczeniu usług żywienia pacjentów 

szpitalnych, (co najmniej 50 żywionych 

pacjentów poprzez przygotowanie posiłków w 

kuchni szpitalnej) przez okres min. 36 

miesięcy./ 

40% Doświadczenie  

1 usługa – 20 pkt 

2 usługi – 40 pkt  

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Suma punktów uzyskana przez ofertę wykonawcy „S’’ obliczona wg wzoru: S = C+D+K 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór  prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

2) Odnośnie modyfikacji załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tj. 

projektu umowy) poprzez dodanie do § 12 Umowy ustępów 6-10 w brzmieniu: 
„6. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany: 

e) stawki podatku od towarów i usług, 

f) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki 

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

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

g) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub    

wysokości  stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

h) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. a) zmianie ulegnie cena jednostkowa usługi brutto. Bez     

zmiany pozostanie cena jednostkowa usługi netto. 

8.  W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. b-d) - zmianie ulegnie cena jednostkowa usługi netto 

 w ten   sposób, że: 
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e) na podstawie wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy, a jeżeli okres wykonywania 

zamówienia jest  krótszy - za ten okres - zostanie wyliczone średnie wynagrodzenie 

miesięczne, 

f) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie wyliczenie wzrostu wszystkich kosztów 

wykonania  usługi, które będzie musiał ponieść w związku ze zmianami, o których mowa w 

ust. 6 lit. b-d), 

g) procentowy stosunek wzrostu kosztów, o których mowa w ust. 8 lit. b) do średniego 

wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 8 lit. a), będzie stanowić wskaźnik 

waloryzacji, 

h) cena jednostkowa usługi netto zostanie powiększona o wskaźnik waloryzacji, o którym 

mowa w ust. 8 lit. c). 

9. Cena jednostkowa usługi netto, wyliczona zgodnie z ust 8, będzie powiększona o należny podatek  

VAT. 

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust. 6 i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy”. 

 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 


