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Kraków, dn. 24.09.2020 r. 

 
Dotyczy:  Świadczenie całodziennej usługi żywienia pacjentów Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka. 

Znak postępowania A.I.271-20/20. 

 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie 

W paragrafie 4 wzoru umowy jest napisane, iż za dystrybucję do łóżka pacjenta odpowiedzialny jest personel 

Zamawiającego z kolei w paragrafie 16 pkt. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia w formie umowy o pracę między 

innymi pracowników dystrybucji posiłków uprzejmie prosimy o jednoznaczną odpowiedz w tm zakresie”. 

Odpowiedź 

Paragraf 16 wzoru umowy (pn. „Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę”) stanowi zapisy, które dotyczą osób 

realizujących zamówienie po stronie Wykonawcy. Wynikają one z przepisów Prawa zamówień publicznych (art. 29 ust. 

3a ustawy) oraz przepisów kodeksy pracy.  

Wymóg zatrudnienia nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które 

zobowiążą się do osobistego świadczenia ww. prac oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do 

osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki, w takim zakresie w jakim ww. osoby zapewnią osobistą realizację 

zamówienia. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz wzoru umowy w tym zakresie. 

 
Pytanie 

Z treści art. 36b p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców 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 tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności 

udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny? 

Odpowiedź 

Zamawiający wraża zgodę aby Wykonawcy w Formularzu oferty w pkt B.2. oraz załączniku 2B do SIWZ wskazali 

części zamówienia, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wskazując zakres zamówienia. 

Ponadto Wykonawca nie wskazując nazwy i adresu podwykonawcy powinien wpisać adnotację: „Wykonawca nie jest 

znany na dzień złożenia oferty”. 

 
Pytanie 

Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i 

niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych 

(m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). 

Uzasadnienie: 

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach 

niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie 

czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. 

in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych 

jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp do określenia „w opisie przedmiotu zamówienia na 

usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
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czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629”. 

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia winien zapewnić kadrę wystarczającą do jego wykonania na warunkach 

umownych (wzór umowy), nawet w sytuacji gdy jego pracownik przedstawi zwolnienie lekarskie. 

 

Pytanie 

Zwracamy się z prośba o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 

miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „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 1 - 2 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 żyda 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 nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

W związku z panującą pandemią COVID- 19 prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do SIWZ poniższego zapisu: ” w 

sytuacji, gdy miesięczna liczba wydanych całodziennych posiłków nie przekroczy 85% szacowanej miesięcznej liczby 

osobodni w okresie panowania pandemii COVID - 19, Wykonawca wystawi Zamawiającemu miesięczną fakturę na 

kwotę stanowiącą sumę iloczynu wydanych całodziennych posiłków x ceny brutto osobodnia oraz iloczynu różnicy 

pomiędzy liczbą zamawianych posiłków a szacowaną liczbą posiłków wynikającą z Umowy oraz stawki ceny brutto 

osobodnia, pomniejszonej o koszt wsadu do kotła, który oszacowany został przez Wykonawcę na zł brutto za 

osobodzień." 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

W związku z panującą pandemią COVID- 19 prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w celu zachowania zasady 

jawności otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust 2 PZP umożliwi Wykonawcom uczestnictwo w otwarciu ofert. W razie 

odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy zgodnie z poglądem doktryny prawa zamówień publicznych o podanie 

linku z adresem strony internetowej, gdzie będzie możliwość obejrzenia relacji online z otwarcia. 

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt 15 SIWZ „Otwarcie złożonych ofert nastąpi (…) w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-

Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 

Administracja - pokój nr 12”. 

Zamawiający w żadnym z zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu nie określił, iż w otwarciu ofert nie mogą 

uczestniczyć Wykonawcy. Zatem potwierdzamy, że otwarcie ofert jest w pełni jawne. 

 

Pytanie 

Czy w związku ze stanem epidemii Zamawiający zgodzi się na zmianę miejsc produkcyjnych, w związku z możliwym 

zamknięciem kuchni z powodu kwarantanny pracowników? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dodaje w § 13 (Zmiana umowy) nowy ustęp 5 o brzmieniu: 

„Na wniosek Wykonawcy (odpowiednio uzasadniony), Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę miejsc 

produkcyjnych, w związku z możliwym zamknięciem kuchni z powodu kwarantanny pracowników (wynikającej 

z COVID-19)”. Wniosek Wykonawca przekazuje pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany § 7 ust. 5 umowy 

wraz z dowodem wystąpienia zdarzenia”. 

Dla Zamawiającego istotne jest aby Wykonawca podtrzymał terminy dostaw, jakość posiłków i reakcję na zgłoszenie 

o ewentualnych brakach i niezgodnościach zgodnie z wymaganiami przedmiotu postępowania. 
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Pytanie 

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 31 marca 2020 r. pod poz. 568 ustawy 

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw (dalej: "Ustawa"), Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów zgodnie z 

propozycja poniżej: 

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą 

wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą 

dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, w szczególności przez: 

1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy łub jej części, 

2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług łub robót budowlanych, 

3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost 

wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów wzoru umowy w tym zakresie. 

W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności związanych z Covid-19 i przedstawieniem przez Wykonawcę 

odpowiedniego wniosku, Zamawiający (po rozpoznaniu tego wniosku) będzie postępował mając na względzie zapisy 

ustawy dnia 31 marca 2020 r. pod poz. 568 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). 
 
 

 

 

 

 
 

                    dr n. med. Paweł Kamiński 

  Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- 

Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


