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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 

Kraków, dn.12.11.2021 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. 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 

 
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 wpłynęło pytanie od 
Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajdują się 
poniżej. 

 
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:  
Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku udziału w postępowaniu. 
Pkt 6.1.1. lit. a) SWZ przyjmuje brzmienie:  
„(…) 
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 jedną usługę polegającą na kompleksowym całodziennym 
żywieniu osób, 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. 
(…)” 
 

Zmiana treści warunku udziału w postępowaniu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 
Zamawiający wraz z niniejszym pismem publikuje poprawiony wzór wykazu – załącznik nr 4 do SWZ. 

 

II. 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Zamawiający informuje, że przekazał do TED ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (sprostowanie), 

które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Na podstawie art. 137 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający publikuje zmiany SWZ w zakresie terminu 

składania oraz otwarcia ofert, a także informację dotyczące przesunięcia terminu związania ofertą. 
 

Modyfikacja SWZ: 
Pkt 16.1, 16.5 oraz 21 SWZ przyjmują brzmienie: 
 
16.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 24 listopada 2021 r. do godz. 9:00.  
(…) 
16.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 11:00. 
 
21.        Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany do 21 luty 2022 r. 

 
 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 
im. prof. Bogusława Frańczuka 
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