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Zielona Góra, dnia 24/11/2021 r. 

 

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji   

w Zielonej Górze 

 

INFORMACJA  

 

Dotyczy: „Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów”- nr postępowania: ZP/7/2021 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści 

SWZ. W związku z tym, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 

roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm. – dalej: ustawa PZP) 

udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1. 

Prosimy o przygotowanie zestawienia wydanych śniadań obiadów i kolacji w okresie od stycznia 2021 

do października 2021 r. Informacja ta umożliwi Wykonawcy m.in. prawidłowe skalkulowanie 

termosów i innych pojemników do transportu posiłków. Prosimy o podanie liczby osobodni wg. 

poniższego wzoru: 

Miesiąc - Rok śniadanie obiad kolacja 

Styczeń – 2021    

Luty – 2021    

Marzec – 2021    

Kwiecień – 2021    

Maj – 2021    

Czerwiec– 2021    

Lipiec – 2021    

Sierpień – 2021    

Wrzesień– 2021    

Październik – 2021    

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takich statystyk. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o informację jaki rodzaj masła/margaryny w chwili obecnej dostarczany jest do kolacji 

i śniadania? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający odpowiada za kuchenki oddziałowe, ich należyte utrzymanie, wyposażenie? 

Odpowiedź: Tak. 
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Pytanie 4 

Prosimy o udostępnienie  przykładowego jadłospisu dekadowego (z gramaturą posiłków), 

z podziałem na diety według którego są obecnie żywieni pacjenci Zamawiającego. Informacja ta 

umożliwi Wykonawcy prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, jak również ułatwi Wykonawcy 

poznanie oczekiwań Zamawiającego w zakresie przygotowywanych posiłków. 

Odpowiedź: Zgodnie ze SWZ. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o podanie miesięcznej ilości pacjentów żywionych z podziałem na diety np. dieta 

podstawowa – średnio…, dieta płynna…., dieta papkowata…, dieta lekkostrawna…, dieta 

cukrzycowa….? 

Odpowiedź: Zgodnie ze SWZ. 

 

Pytanie 6 

Czy w chwili obecnej puste termosy, po wyładowaniu posiłków przekazywane są od razu kierowcy 

czy też pozostawiane są do przekazania przy dostawie kolejnego posiłku? 

Odpowiedź: Odbierane są przy dostawie kolejnego posiłku. Jeśli Dostawca będzie czekał na 

rozdysponowanie posiłku, możliwe jest przekazanie termosów przy dostawie. 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści odbiór termosów po śniadaniu przy dostawie obiadu, a termosy po ostatnim 

posiłku następnego dnia przy dostawie śniadania ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 8 

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że pracownicy Zamawiającego będą zajmowali się rozdzieleniem 

posiłków z naczyń transportowych ich rozdzieleniem na talerze i  dystrybucją do łóżka pacjenta? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 9 

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający zapewni zastawę stołową i zajmuje się jej 

zmywaniem? 

Odpowiedź: Tak. 

  

Pytanie 10 

Czy na terenie Zamawiającego znajduje się pomieszczenie, które może być udostępnione Wykonawcy 

na poczet potrzeb związanych z dostawą posiłków? 

Odpowiedź: Nie widzimy takiej konieczności. 

 

Pytanie 11 

Czy dla pacjentów izolowanych lub leczonych na covid Zamawiający wymaga dostarczania posiłków 

w naczyniach jednorazowych? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 12 

Jeśli Zamawiający wymaga podawania posiłków w naczyniach jednorazowych, w przypadku nasilenia 

się sytuacji epidemiologicznej (COVID-19) na terenie Szpitala prosimy Zamawiającego 

o wprowadzenie do SWZ zapisu: „Zamawiający pokrywa koszty związane z naczyniami 

jednorazowymi oraz utylizuje resztki pokonsumpcyjnych wraz z opakowaniami jednorazowymi po 

osobach chorych na COVID-19”  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie 13 

Prosimy o informację, czy w przypadku, kiedy Wykonawca zaplanuje w jadłospisie kolację, która nie 

będzie zawierała dań podawanych na ciepło - gorąco, będzie można dostarczyć ją razem 

z obiadem i podwieczorkiem w jednym transporcie? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 14 

Prosimy o informację jakie wózki są używane przez obecnego Wykonawcę do realizacji usługi? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 15 

Prosimy o wykreślenie w § 3 pkt 1 słowa „posiłek”, ponieważ oferowana stawka dotyczy 

całodziennego wyżywienia – osobodnia. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie umowy 

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia? Dla ułatwienia przedstawiamy propozycję 

takiego zapisu: 

„Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem  jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Wykonawcy przysługuje 

prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez żadnych konsekwencji i 

roszczeń ze strony Zamawiającego, w szczególności w przypadku: braku ekonomicznego uzasadnienia 

dalszego wykonywania przedmiotu umowy (nastąpi wzrost kosztów świadczonych usług, co 

powodować będzie straty Wykonawcy  na tym kontrakcie), jeżeli jest to podyktowane istotnym 

interesem prawnym, ekonomicznym, gospodarczym lub finansowym Wykonawcy z innych ważnych 

przyczyn.” 

Podkreślamy iż wprowadzenie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia jest korzystne dla obu Stron, zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy. W/w zapis 

dostosowuje zapisy umowy do bardzo zmiennej sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia 

sytuacji, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności a uniemożliwiających dalszą realizację 

przedmiotu zamówienia, każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem 

okresu wypowiedzenia, który umożliwi drugiej stronie przygotowanie się do jej zakończenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie 17 

W umowie w §8, pkt 1, ppkt. 1 i 2 proponujemy zmianę podstawy naliczenia kar umownych do 10% 

wartości netto nie wykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia. 

Swoboda umów pozwala na umieszczenie w umowie różnych postanowień, jednakże Zamawiający 

musi się liczyć z tym, że Wykonawcy nauczeni doświadczeniem z realizacji innych zamówień, 

większość ryzyk wycenią i doliczą do ceny oferty, co oznacza, że wysokie kary umowne podwyższą 

kalkulację ceny ofertowej. Z tego powodu Zamawiający, który wydaje pieniądze publiczne w sposób 

celowy i gospodarny wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie 18 

Prosimy o doprecyzowanie w § 8 pkt. 1 czy podstawą naliczania kar jest kwota netto czy brutto. 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do umowy (oferta) wartość brutto zamówienia (zł). 
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Pytanie 19 

Prosimy o dodanie do § 8 pkt. 5 umowy: „jeżeli szkoda powstała w związku z nie wykonaniem, czy 

nienależytym wykonaniem umowy.” 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 20 

Prosimy o informację ile posiłków ma dieta podstawowa? Czy 5 posiłków dotyczy jedynie diety 

cukrzycowej? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

Dokument podpisał: 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze 

 


