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Kraków, dn.10.11.2021 r. 
 

Dotyczy:  Świadczenie kompleksowej całodziennej usługi żywienia pacjentów Małopolskiego Szpitala 
Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka. 
Znak postępowania A.I.271.1.7.2021. 
 
 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-
Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka - informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 
Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują 
się poniżej. 

 
ZESTAW 1 
 
Pytanie: 
Pkt.6.1.1.  
a) Czy warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu są wyłącznie dwie usługi kompleksowego codziennego żywienia 
osób każda o wartości minimum 250 000 zł brutto. Jedną taką zrealizowaliśmy na łączną kwotę 395 000 zł brutto w 
ostatnich dwóch latach. 
Czy druga usługa dla wielu odbiorców (15 odbiorców – żłobki, przedszkola, szkoła) o łącznej kwocie 900 000 zł brutto w 
ostatnich dwóch latach jest dopuszczalna w w/w postępowaniu ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udostępni ogłoszenie wraz z modyfikacją SWZ na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania - po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
Pytanie: 
b) Czy dietetyk z wyższym wykształceniem musi być również zatrudniony na umowę o pracę?  
Odpowiedź:  
Zgodnie z pkt 5.14 SWZ „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z przygotowywaniem, 
transportem i dystrybucją posiłków, ponieważ wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Uwaga! Powyższy 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 nie wyraża 
zgody”. 
Zatem osoba, o której mowa w warunku udziału w postępowaniu tj. osoba z wyższym wykształceniem posiadającą 
dyplom (tytuł) zawodowego dietetyka - powinna zostać zatrudniona na podstawie stosunku pracy, zgodnie z pkt 5.14 
SWZ. 
 
ZESTAW 2 
 
Pytanie: 
1. Na podstawie  art. 436 ust. 3 Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych  na poziomie aż 100% 

wartości umowy, wnosimy o włączenie zapisu do projektu umowy; „Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na 
rzecz Wykonawcy nie może przekraczać 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.”.  
Obecny zapis powoduje, iż Wykonawcy  zostaje naliczona wyższa kara umowna za nieprawidłową realizację niż w 
przypadku nie zrealizowania jej. Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych. Ponadto pragniemy 
zaznaczyć, iż w żadnym postępowaniu na usługi specjalistycznego żywienia nie umieszczano maksymalnej wysokości 
kar umownych na poziomi 100% wartości umowy. Ustawodawca dał jasny sygnał, że niedopuszczalne jest obarczanie 
wykonawców wszystkimi ryzyka mi realizacji danego zamówienia i zostali wyraźnie zobowiązani do przestrzegania 
zasady proporcjonalności. W ramach prac legislacyjnych wyraźnie wskazano, że wprowadzone ograniczenia nie mają 
na celu „uniemożliwienia zamawiającym  ukształtowania treści umowy w sposób uzasadniony specyfiką, rodzajem, 
wartością, sprawną realizacją zamówienia, a jedynie eliminację postanowień umowy rażąco naruszających interesy 
wykonawców”. Ustanowienie tak wysokiego poziomu narusza art. 431 ustawy Pzp i stanowi czyn dyskryminacyjny dla 
Wykonawcy.  

Odpowiedź:  
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 
 

Pytanie: 
2. 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. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 
 
Pytanie: 
3. Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłonienie podmiotu zdolnego do wykonania 

danego zamówienia. Prawnie ustalona procedura reguluje sposób eliminowania wykonawców, którzy albo nie są zdolni 
do wykonania zamówienia, albo nie spełniają innych postawionych im wymogów. Zamawiający w SWZ określił 
warunki  udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, narażając się na ryzyko wyboru 
wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego, który nie posiada odpowiedniego doświadczenia do 
jego wykonania lub w stosunku do którego, ze względu na sytuację podmiotową zachodzi prawdopodobieństwo 
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Zaznaczamy,  iż za niski próg wymagań powoduje, iż 
przyszły Wykonawca nie potwierdza  doświadczenia w posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania 
całodziennego żywienia dla pacjentów jednostek służby zdrowia w zakresie przygotowywania pełnego wyżywienia, 
różnorodnych diet specjalistycznych, a przede wszystkim nie mają doświadczenia w przygotowaniu, dostawie, 
dystrybucji  do pacjentów  z zachowaniem reżimów sanitarnych i epidemiologicznych.  
Zgodnie z art. 16  ust.1a ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w sposób proporcjonalny do przedmiot 
zamówienia  oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy  do należytego wykonania zamówienia. Z powyższego 
wynika, że Zamawiający, poprzez dokonanie opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – winien uwzględnić przedmiot udzielanego przez 
siebie zamówienia, w tym jego szczególny charakter (vide: wyrok KIO z dnia 06.06.2013, KIO 1064/12, wyrok KIO z 
dnia 22.02.2013, KIO 286/13, wyrok KIO z dnia 24.01.2013, KIO 78/13).  
Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o modyfikację zapisów Rozdz. 6.1.1. SWZ dotyczących warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w następujący sposób:  
Zdolność techniczna lub zawodowa 
a) posiadają doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie zrealizowali (rozpoczęli i zakończyli) lub realizują 
(rozpoczęli i aktualnie realizują) nieprzerwanie minimum dwie usługi polegające na kompleksowym całodziennym 
żywieniu pacjentów szpitala, każda o wartości minimum 250 000,00 zł brutto. 
Uwaga: 
W przypadku usługi realizowanej nadal przez Wykonawcę (w ramach umowy), wymaganie dotyczące wartości usługi 
(co najmniej 250 000,00 zł brutto) - winna spełniać dotychczas zrealizowana część usługi. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści warunku udziału w postępowaniu. 
 
Pytanie: 
4. 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? 
Odpowiedź:  
Przy nakładaniu ewentualnej kary umownej Zamawiający będzie dokonywał oceny indywidualnej przyczyny spóźnienia. 

 
Pytanie: 
5. Czy Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień przed wydaniem posiłków pacjentom? 
Odpowiedź:  
Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień maksymalnie do 10 min. dla jednego produktu 
przed wydaniem posiłków pacjentom. 
 
Pytanie: 
6. 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" 
 

Odpowiedź:  
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Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie: 
7. 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 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie: 
8. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż przyszły Wykonawca powinien dysponować kuchnią na cały okres trwania 

zamówienia?   
Odpowiedź:  
Wykonawca powinien dysponować kuchnią na cały okres trwania zamówienia. 
 
Pytanie: 
9. 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, 
zarażonych COVID -19. 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. 

 
Pytanie: 
10. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że na potwierdzenie standardów HACCP wymaganych w §4 ust. 11 umowy należy  

posiadać wdrożony certyfikowany system HACCP w miejscu przygotowywania posiłków, który należy załączyć 
wraz z ofertą? 

Odpowiedź:  
Wykonawca powinien posiadać wdrożony system HACCP w miejscu przygotowywania posiłków. Wykonawca 
zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy utrzymywać standardy HACCP. Zamawiający nie wymaga złożenia 
certyfikatu z ofertą. 

 
Pytanie: 
11. Uprzejmie prosimy o podanie ilości oraz rodzaju zastawy stołowej, która ma być dostarczana do poszczególnych  

punktów odbioru w ramach realizacji umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zastawę stołową do budynku nr 2 Szpitala (do Oddziału Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii) wynikające ze stanów zamówień posiłków danego dnia. 

 
Pytanie: 
12. Zgodnie z zapisami zawartymi w „zakresie realizacji umowy” pkt. 1. pddp g ) wykonawca ma przełożyć pojemniki 

GN z termosów transportowych do wózków podgrzewczych u Zamawiającego na poszczególnych oddziałach. 
Zwracamy uwagę, iż dodatkowe czynności, które będzie musiał wykonać pracownik dostarczający posiłki mogą 
wydłużyć czas dostarczenia posiłków do kolejnych punktów odbioru. Prosimy o udzielenie informacji czy 
Zamawiający dopuszcza zmianę godzin dostawy posiłków, jeżeli tak wnioskujemy o przedłużenie czasu do minimum 
50 minut . Zwracamy uwagę, iż obecnie czas przewidziany na dostarczenie oraz rozładunek pomiędzy Budynkiem nr 
1 a budynkiem nr  7 wynosi zaledwie 30 minut. 
Ponadto prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiającej dysponuje podwójnym sprzętem  wózków grzewczo- 
chłodniczych  zgodnie z umową posiłek kolacyjny ma być dostarczony przy obiedzie umieszczenie pojemników np. z 
wędliną w wózku grzewczym nie chłodzonym może doprowadzić do jej zepsucia.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmianę godzin  dostawy posiłków. Zamawiający  dysponuje wózkami grzewczymi. Posiłek 
kolacyjny będzie przechowywany w urządzeniach chłodniczych znajdujących się na oddziale (typu lodówka). 
 
Zamawiający (na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuję załącznik nr 5 do wzoru umowy poprzez 
przyporządkowanie paragrafów (§) do treści dokumentu. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
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Zamawiający (na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuję załącznik nr 5 do wzoru umowy w zakresie § 1 
pkt 1. pddp g) ostatnie zdanie - w następujący sposób: 
„Pojemniki i termosy wraz z posiłkami zostaną dostarczone przez Wykonawcę do kuchni oddziałowej 
u Zamawiającego na poszczególne oddziały, wraz z zastawą stołową i pojemnikami (tam gdzie dotyczy)”. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

 
Pytanie: 
13. Mając na uwadze topografię szpitala oraz Oddziały szpitalne mieszczące się  w Budynku nr 1, Budynku nr 2 oraz w 

Budynku nr 7 prosimy o udzielnie informacji czy zaplanowane np 3 osób dystrybucyjnych  w systemie 12 godzinnym 
w weekendy oraz święta pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta 
oraz w zakresie odbioru brudnych naczyń oraz mycia i dezynfekcji naczyń na Oddziale Rehabilitacji.   

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Organizacja pracy leży po stronie Wykonawcy tak aby mógł on zapewnić 
należyte wykonanie umowy. 

 
Pytanie: 
14. Prosimy o podanie miesięcznego zapotrzebowania na naczynia jednorazowe  z (rozbiciem na asortyment), które będą 

zamawiane w związku ze wskazaniami Epidemiologicznymi.  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości określenia miesięcznego zapotrzebowania na naczynia jednorazowe  
z (rozbiciem na asortyment), które będą zamawiane w związku ze wskazaniami Epidemiologicznymi ponieważ są to 
przypadki losowe nie dające się przewidzieć z wyprzedzeniem. 

 
Pytanie: 
15. Prosimy o podanie miesięcznego zapotrzebowania na przyprawy wskazane w pkt 1 „Zakres realizacji usługi” 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że miesięczne zapotrzebowanie na cukier to ok. 5 kg na oddział, oraz po ok. 1 kg soli i pieprzu 
na oddział. 

 
Pytanie: 
16. Prosimy o podanie miesięcznego zapotrzebowania uwzględniając jednostki miary  na dodatki oraz produkty białkowe 

wskazane w pkt. 3 „Zakres realizacji usługi” prosimy o podanie informacji w jaki sposób  szpital będzie składał 
zamówienia. 

Odpowiedź:  
Zamawiający (na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuję załącznik nr 5 do wzoru umowy poprzez 
przyporządkowanie paragrafów (§) do treści dokumentu.  
Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
 
Zamawiający (na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuję załącznik nr 5 do wzoru umowy w zakresie § 2 
pkt 3 w następujący sposób: 
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia dodatków do diet stosownie dla obłożenia na oddziałach w 
następujące produkty: dżem, miód, masło, pasztet, serki śniadaniowe, herbata, kleik ryżowy, mleko, wafle ryżowe, 
biszkopty, dodatkowa herbata do zaparzania w pojedynczych torebkach”. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

 
Pytanie: 
17. Mając na uwadze zapisy zawarte w pkt. 12 „Zakres realizacji usługi” dotyczące konieczności informowania 

Zamawiającego o spóźnieniach prosimy o podanie numerów telefonów lub adresów mailowych na, które ma być 
przekazana informacja. 

Odpowiedź:  
Budynek nr 2: 12 42 87 310,  
Budynek nr 1: 12 42 87 341,  
Budynek nr 7: 12 42 87 313. 

 
Pytanie: 
18. Mając na uwadze, iż przyszły Wykonawca może być odpowiedzialny za dostarczenie posiłków w opakowaniach 

jednorazowych dla pacjentów z COVID- 19 uprzejmie prosimy o podanie przybliżonego zapotrzebowania 
miesięcznego na ten sposób dostarczenia posiłków. Zwracamy uwagę iż wymagany system jest bardzo drogi, co 
więcej jego pojawienie się będzie uzależnione od sytuacji pandemicznej w naszym Kraju powyższe oznacza, że nie 
można łączyć go ze standardową usługą, którą zleca szpital. Proponujemy wprowadzić do formularza cenowego 
oddzielną pozycję posiłki COVIDOVE -19, które będą  wydawane w opakowaniach jednorazowych. Takie 
rozwiązanie pozwoli na poprawne skalkulowanie ceny za osobodzień żywionych mając na uwadze zapisy zawarte w 
dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź:  



 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

Pytanie: 
19. Mając na uwadze sytuację pandemiczną w naszym kraju prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający wymaga 

posiadania  kuchni zastępczej przez przyszłego wykonawcę. Kuchnia zastępcza zapewni ciągłość dostawy posiłków 
np. w przypadku konieczności tymczasowego zamknięcia kuchni z powodu kwarantanny pracowników.  

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
Zamawiający (na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) dodaje w § 13 (zmiana wzoru 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”.  
Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
 
Pytanie: 
20. Prosimy o podanie rzeczywistej ilości zrealizowanych posiłków z rozbiłem na poszczególne Oddziały za okres 

wrzesień 2020 r. – październik 2021 r. 
Odpowiedź: 
Anestezjologia – 5341 szt. 
Chirurgia – 21519 szt. 
Rehabilitacja – 36853 szt. 
Rehabilitacja Neurologiczna – 14189 szt. 
Rehabilitacja Stacjonarna Ogólnorozwojowa -  40176 szt. 

 
Pytanie: 
21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na planowanie jadłospisów w okresach 14-dniowych? Planowanie rytmem 

dwutygodniowym umożliwia większe urozmaicenie jadłospisu, a także jego bilansowanie pod względem wartości 
odżywczych. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na planowanie jadłospisów w okresach 14-dniowych. 
Zamawiający (na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuję załącznik nr 5 do wzoru umowy w zakresie § 3 
pkt 6 w następujący sposób: 
„Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu na każdą dekadę, jadłospisu 
obowiązującego przez 14 kolejnych dni na dietę podstawową, lekkostrawną, cukrzycową, na trzy dni robocze 
przed datą obowiązywania dekady w celu uzyskania zatwierdzenia jadłospisu przez Zamawiającego. Ponadto 
jadłospisy te będą podlegały punktowej ocenie jakości, dokonywanej przez Zamawiającego jeden raz w miesiącu. 
Ocena będzie dotyczyła organizacji dostaw posiłków”. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
 
Zamawiający (na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuję załącznik nr 5 do wzoru umowy poprzez 
przyporządkowanie paragrafów (§) do treści dokumentu. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

 
Pytanie: 
22. 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%.  
Odpowiedź:  
Zamawiający  dopuszcza odchylenie +/- 10%.  
Zamawiający (na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuję załącznik nr 5 do wzoru umowy dopisując 
zdanie: 
„Zamawiający dopuszcza odchylenie +/- 10% od wymaganej wartości energetycznej i odżywczej w jadłospisach 
okresowych np. dwutygodniowych”. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

 
Pytanie: 
23. Czy Zamawiający wymaga by do dań obiadowych w których zawarte są warzywa np. kaszotto z mięsem i 

warzywami, risotto z mięsem i warzywami planowana była również surówka lub porcja warzyw gotowanych?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga. 

 
 

Pytanie: 
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24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie mleka w proszku (szczególnie w sezonie letnim)?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie mleka w proszku (szczególnie w sezonie letnim), po uprzednim  
wcześniejszym zgłoszeniu (maksymalnie do 3 dni). 

 
Pytanie: 
25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie produktów mrożonych takich jak pierogi, knedle czy kluski leniwe, 

falafele? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie produktów mrożonych. 
 
Pytanie: 
26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na planowanie innych dodatków, niż te wykazane w umowie, zgodnie z zaleceniami 

poszczególnych diet np. pasta z nasion roślin strączkowych, pasta mięsno-warzywna.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie: 
27. W punkcie 8 umowy Zamawiający wymienia, iż Wykonawca w uzasadnionych przypadkach zobowiązany będzie na 

wniosek Zamawiającego do natychmiastowej zmiany zakwestionowanego jadłospisu. Wykonawca prosi o 
doprecyzowanie w jakich sytuacjach może dojść do zakwestionowania jadłospisu. 

Odpowiedź:  
Istnieje możliwość zakwestionowania jadłospisu w przypadku braku urozmaicenia dodatków białkowych do śniadań, 
obiadów i kolacji (dłużej niż 3 dni).  

 
Pytanie: 
28. Zamawiający w punkcie 4, podpunkcie 1 umowy zaznacza, iż Wykonawca zapewni zróżnicowane posiłki: dodatek 

warzywny (śniadanie i kolacja) nie może powtarzać się częściej niż co 3 dni. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że 
zapis dotyczy diety podstawowej? W okresie jesienno – zimowym jakość oraz dostępność warzyw jest ograniczona. 
Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego powtarzalności dodatków warzywnych do śniadań i kolacji częściej niż co 3 
dni. 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zapis dotyczy wszystkich diet a nie tylko diety podstawowej (z wyłączeniem 
diety lekkostrawnej). 

 
Pytanie: 
29. Zamawiający w punkcie 4, podpunkcie 2 umowy zaznacza, iż Wykonawca zapewni zróżnicowane posiłki: dodatki 

białkowe do śniadania i kolacji nie mogą powtarzać się częściej niż co 10 dni. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że 
zapis dotyczy diety podstawowej? W diecie łatwostrawnej ilość produktów, które mogą być planowane jest mniejsza, 
niż w przypadku diety podstawowej. Prosimy o doprecyzowanie jakich diet dotyczy zapis. 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, jednocześnie nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego dodatków 
białkowych do obiadów. Zapis dotyczy wszystkich diet a nie tylko diety podstawowej. 

 
Pytanie: 
30. Zamawiający w punkcie 4, podpunkcie 3 umowy zaznacza, iż Wykonawca zapewni zróżnicowane posiłki: dodatki 

białkowe do obiadów w takiej samej formie (ryba, mięso) nie mogą powtarzać się częściej niż co 3 tygodnie. Czy 
Wykonawca poprawnie rozumie, że zapis dotyczy diety podstawowej? Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę 
zapisu dotyczącą planowania dodatków białkowych do obiadów w takiej samej formie (ryba, mięso) i zmniejszenie 
odstępu czasowego.  

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, jednocześnie nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego dodatków 
białkowych do obiadów. Zapis dotyczy wszystkich diet a nie tylko diety podstawowej. 

 
Pytanie: 
31. Zamawiający określił % udział białka i tłuszczu w poszczególnych dietach. Na podstawie Norm Żywienia dla 

Populacji Polski i ich zastosowanie pod redakcją Jarosza i wsp. z 2020r. zaleca się, by w żywieniu dzieci, młodzieży i 
dorosłych białko stanowiło 10 – 20%, węglowodany 45 – 65%, tłuszcze 35%. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 
planowanie jadłospisów zgodnie z aktualnymi normami?  

Odpowiedź:   
Zamawiający wyraża zgodę na planowanie jadłospisów zgodnie z aktualnymi normami. 
Zamawiający (na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuję załącznik nr 5 do wzoru umowy w zakresie § 3 
pkt 2 w następujący sposób: 
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„Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz 
wewnętrznymi przepisami Zamawiającego i zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia z uwzględnieniem diet według 
zamówień z Oddziałów w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów oraz sporządzanie 
dodatkowych posiłków wynikających z rodzaju diet (np. dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych 
węglowodanów - II śniadanie, podwieczorek, dodatkowa kolacja). Posiłki powinny być wyporcjowane według 
ilości zamówienia do zamykanych pojemników. Dodatkowe posiłki (II śniadania i podwieczorki) będą dostarczane 
w pojedynczych opakowaniach z przeznaczeniem dla 1 chorego”. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
 
Zamawiający (na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuję załącznik nr 5 do wzoru umowy poprzez 
przyporządkowanie paragrafów (§) do treści dokumentu. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

 
Pytanie: 
32. Czy Zamawiający wymaga by jadłospisy dzienne zawierały informacje o alergenach występujących w potrawach, 

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. ? 
Odpowiedź:   
Zamawiający wymaga by jadłospisy dzienne zawierały informacje o alergenach występujących w potrawach. 
Zamawiający (na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuję załącznik nr 5 do wzoru umowy w zakresie § 3 
pkt 15 -  dodanie zapisu: 
„Zamawiający wymaga by jadłospisy dzienne zawierały informacje o alergenach występujących w potrawach, 
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.”. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
 
Zamawiający (na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuję załącznik nr 5 do wzoru umowy poprzez 
przyporządkowanie paragrafów (§) do treści dokumentu. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

 
Pytanie: 
33. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie systemu zamawiania posiłków online, spełniającego wymagania 

Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. tj. zawierającego informację o składzie potraw 
i produktów wykorzystywanych w jadłospisach.  

Odpowiedz:  
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie: 
34. Ze względu, iż zamówienia posiłków on-line ma odbywać się od pierwszego dnia realizacji usługi Ilu pracowników 

należy przeszkolić z systemu zamawiania ? 
Odpowiedź:  
Należy przeszkolić minimum 3 pracowników (po 1 pracowniku na każdy oddział). 

 

II. 
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 
 Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  treścią  art.  137  ust.  4  ustawy Pzp,  przekazał Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej informację o zmianie do ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udostępni ogłoszenie (wraz 
z modyfikacją SWZ) na stronie internetowej prowadzonego postępowania po publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
Załącznik: 
- poprawiony załącznik nr 5 do wzoru umowy   
 

 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


	Kraków, dn.10.11.2021 r. 
	Znak postępowania A.I.271.1.7.2021. 
	I. 
	PYTANIA I ODPOWIEDZI 
	ZESTAW 1 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	ZESTAW 2 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 
	Pytanie: 
	Odpowiedź: 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Przy nakładaniu ewentualnej kary umownej Zamawiający będzie dokonywał oceny indywidualnej przyczyny spóźnienia. 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Zamawiający wyraża zgodę na planowanie jadłospisów w okresach 14-dniowych. 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Zamawiający  dopuszcza odchylenie +/- 10%.  
	„Zamawiający dopuszcza odchylenie +/- 10% od wymaganej wartości energetycznej i odżywczej w jadłospisach okresowych np. dwutygodniowych”. 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Zamawiający nie wymaga. 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie produktów mrożonych. 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Zamawiający wyraża zgodę. 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Pytanie: 
	Odpowiedź:   
	Zamawiający wyraża zgodę na planowanie jadłospisów zgodnie z aktualnymi normami. 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:   
	Zamawiający wymaga by jadłospisy dzienne zawierały informacje o alergenach występujących w potrawach. 
	Pytanie: 
	Odpowiedz:  
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
	Pytanie: 
	Odpowiedź:  
	Należy przeszkolić minimum 3 pracowników (po 1 pracowniku na każdy oddział). 
	II. 
	ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
	Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 



