
Częstochowa, dnia 31.12.2013 r. 
MZS.ZP.3411/40/2013. 

 
 
Do wiadomo ści:  
Firmy bior ące udział w post ępowaniu  

 
 

Wyjaśnienia nr 1  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pos tępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości przekraczaj ącej 
kwoty okre ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy 
Pzp na Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji 
posiłków dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Z espolonego 
w Częstochowie –ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika U rzędowego Unii 
Europejskiej z dnia 28.11.2013 r. pod numerem 2013/ S 233 - 404584 

 
W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi 

przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie 
art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jedn. Dz. U z 2013 r. nr 150, poz. 907,984,1047 z póź. zmian.) przekazuje 
wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie Nr 1   
Prosimy o podanie ilości osobodni według poniżej tabeli: 

Miesiąc 12.12 1.13 2.13 3.13 4.13 5.13 6.13 7.13 8.13 9.13 10.13 11.13 
Oddział:             
Szpital przy  
ul. Mirowskiej 15              
Chirurgiczny Ogólny 687 1094 944 914 824 763 894 937 739 719 792 921 
Wewnętrzny  870 904 786 903 884 884 893 894 889 852 893 877 
Urologiczny 277 518 495 505 445 464 438 474 396 389 444 351 
Urazowo-Ortopedyczny 412 559 522 657 570 480 583 557 543 553 558 646 
Gruźlicy i Chorób Płuc 1403 1448 1300 1417 1385 1400 1143 1243 1085 1089 1271 1257 
Neurologiczny 1045 997 961 992 961 974 958 913 962 974 973 829 
OIT 183 225 185 198 186 195 195 197 188 190 168 170 
             
Szpital przy  
ul. Mickiewicza 12              
Wewnętrzny  1362 1477 1320 1473 1407 1467 1409 1408 1485 1350 1486 1456 
Ginekologiczno-
Położniczy 470 877 814 829 774 738 964 780 864 897 625 711 
Rehabilitacji Leczniczej 314 585 572 611 642 669 674 709 691 628 647 499 
             
Szpital przy ul. Bony 
1/3             
Geriatryczny 472 572 540 664 566 575 559 583 607 555 594 586 
ZOL 1774 1790 1610 1785 1720 1787 1734 1772 1798 1729 1800 1730 
Wewnętrzny  888 915 816 891 875 875 876 919 914 881 893 889 
Dermatologiczny 511 619 577 605 567 514 524 577 536 541 459 512 
Pediatryczny 530 503 378 434 344 330 347 293 191 302 385 443 
 
Pytanie Nr 2  
Czy PU Ustroń przekazuje jakichś pracowników na podstawie Kodeksu pracy i art. 23’?  
Odpowied ź: Pytanie dot. przekazania pracowników przez PU Ust roń zostaje 
potraktowane, jako oczywista omyłka pisarska. Natom iast Zamawiaj ący udziela 
poni żej odpowiedzi dotycz ących Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie  
A jeśli tak to prosimy o informację dotyczącą pracowników: 



a. Na podstawie, jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani 
pracownicy? Ile osób i do kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony / na 
zastępstwo? 

Odpowied ź: 6 osób na czas nieokre ślony 
b. Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy? 

Odpowied ź: Brak osób przebywaj ących na długotrwałym zwolnieniu.  
c. Czy wśród osób przewidzianych do przejęcia są osoby przebywające na urlopach 

macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? 
Jeśli tak to ile osób i do kiedy? 

Odpowied ź: Brak osób przebywaj ących na urlopach macierzy ńskich, rodzicielskich, 
wychowawczych, bezpłatnych lub świadczeniach rehabilitacyjnych. 

d. Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) 
poszczególnych pracowników przewidzianych do przejęcia. 

Odpowied ź: 03-12-2014; 05-03-2014; 22-04-2014; 01-06-2014. 
e. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników 

zastosowanie ma Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy.  
Odpowied ź: Pracownicy obj ęci są Regulaminem Wynagradzania CATERMED S.A. 

f. Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, 
postanowień (w tym Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układu Zbiorowego pracy, 
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Funduszu 
mającego zastosowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych) mających 
zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracowników. Jedynie dogłębna analiza 
tych dokumentów pozwoli na prawidłowe skalkulowanie kosztów wynagrodzeń 
pracowników podlegających przejęciu.  

Odpowied ź: Zamawiaj ący nie jest w posiadaniu Regulaminów firmy CATREMED . 
g. W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy? 

Odpowied ź: Pracownicy pracuj ą w systemie równowa żnego czasu pracy, okres 
rozliczeniowy wynosi 3 miesi ące.  

h. Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu 
wykonawcy jest byłymi pracownikami Zamawiającego. 

Odpowied ź: 6 osób  
i. Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku 

rozwiązania lub zakończenia kontraktu? 
Odpowied ź: TAK  

j. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do przyrostu 
wynagrodzenia wynikającego z art. 4a ustawy z dnia 16.12.1994r. o negocjacyjnym 
systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r., Nr 1, poz. 2 z późn. zmianami)? 

Odpowied ź: Ustawa uchylona w 2009 r.  
k. Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dnia 

16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń 
u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r., Nr 1, poz. 2 
z późn. zm.), Zamawiający bądź obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane 
kwoty? 

Odpowied ź: Ustawa uchylona w 2009 r.  
l. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, 
poz. 1080 z późn. zm.)? 

Odpowied ź: Nie dotyczy. 
m. Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r. 

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 
(Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) Zamawiający bądź obecny wykonawca 
wypłacił wszystkie wymagane kwoty? 

Odpowied ź: Nie dotyczy. 
n. Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano podwyżki wynikające 

z art. 4a ustawy z dnia 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania 
przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 
1995r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.)? 

Odpowied ź: Ustawa uchylona w 2009 r.  



o. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki 
wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków 
finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 
1076)? 

Odpowied ź: Nie. 
p. W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie 

ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom 
na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)? 

Odpowied ź: Nie dotyczy. 
q. Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek 

na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)? 

Odpowied ź: Nie dotyczy. 
r. Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej 

wynagrodzenia? Jeśli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione? 
Odpowied ź: Tak, zgodnie z Regulaminem Wynagradzania CATERMED  S.A nie ma 
żadnych elementów wynagradzania lub dodatków „pozako deksowych”. 

s. Czy w stosunku do Zamawiającego toczą się postępowania sądowe wszczęte przez 
pracowników przewidzianych do przejęcia? Jeśli tak, prosimy o podanie wykazu 
spraw ze wskazaniem wartości przedmiotu sporu, roszczenia pracowników i etapu, 
na którym znajduje się sprawa. 

Odpowied ź: Nie. 
t. Czy istniej jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami 

zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji 
w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzeń, także 
w przypadku przejęcia, tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Czy 
pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami uniemożliwiającymi nowemu 
pracodawcy modyfikację treści ich stosunków pracy? 

Odpowied ź: Patrz odpowied ź na punkt  „f” 
u. Czy na dzień przejęcia będą jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku 

do przekazywanych pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie? 
Odpowied ź: Nie, wszystkie zobowi ązania zostan ą uregulowane. 

v. Ilu pracowników nabędzie uprawnień do odpraw emerytalnych w trakcie trwania 
kontraktu? Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz 
wysokości przysługujących odpraw. 

Odpowied ź: Brak pracowników, którzy nab ędą uprawnienia do odpraw emerytalnych  
w. Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członami związków zawodowych (jakich)? 

Jakie funkcje te osoby pełnią w związkach? 
Odpowied ź: Brak informacji dot. przynale żności do zwi ązków zawodowych. 

x. Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2012 r. na 
poszczególnego pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów 
przysługujących pracownikom w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności wg 
poniższej tabeli: 

Lp. Wymiar urlopu 
na 2013 r. 
(dni) 

Dodatkowy 
urlop (dni) 

Zaległy z 2012r. 
(dni) 

Wykorzystany 
w 2013r. (dni) 

Pozostały do 
wykorzystania na 
dzień 30.11.2013r. 
(1+2+3)-4 

 1 2 3 4 5 
1 26  23 33 16 
2 26  16 22 20 
3 26  26 28 24 
4 26  0 16 10 
5 26 10 12 22 26 
6 26  23 23 26 

Razem 156 10 100 144 122 
y. Prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych 

pracowników przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, 
dodatków do wynagrodzeń. Prosimy o padnie tych danych  obliczonych jako średnia 
z trzech miesięcy wg poniższej tabeli: 

 



 
z. Czy w związku z koniecznością przejęcia pracowników na podst. Art. 23’ kp nowy  
Wykonawca będzie mógł zmienić warunki pracy oraz miejsce pracy pracownikowi? 

Odpowied ź: Nie. 
a.a. Prosimy o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku 

ochronnym/przedemerytalnym? 
Odpowied ź: Brak osób w ochronnym wieku przedemerytalnym  

b.b. Prosimy o wyszczególnienie osób, które zatrudnione są z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności wraz z określeniem jego rodzaju? 

Odpowied ź: 2 osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnospra wności, 1 osoba 
umiarkowany.  

c.c. Prosimy o podanie zapisów znajdujących się w umowach o pracę pracowników 
dedykowanych do przejęcia, dotyczących dodatków do wynagrodzeń np. premia 
regulaminowa, dodatek stażowych, dodatek funkcyjny, dodatek negocjacyjny etc…? 

Odpowied ź: Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania CATERMED S.A nie ma żadnych 
elementów wynagradzania lub dodatków „pozakodeksowy ch” 
Pytanie nr 3  
Prosimy o podanie nazwy dzisiejszego Wykonawcy? 
Odpowied ź: Obecnym Wykonawc ą usługi jest firma „CATERMED” SA z siedzib ą 
w Krakowie przy ul. Siemaszki 15 A 
Pytanie nr 4  
Prosimy o podanie ceny osobodnia w wartości netto i brutto? 
Odpowied ź: Cena osobodnia wynosi: 10,29 zł netto, 11,11, zł brutto  
Pytanie nr 5  
Prosimy o informację ile osób średnio dziennie otrzymywało zupę na SOR na ulicy przy 
Mirowskiej 15 oraz na dziennym oddziale w obiekcie przy ulicy Bony 1/3? 
Odpowied ź: Średnio dwie osoby dziennie otrzymuj ą zupy na SOR przy ul. Mirowskiej 
15. Natomiast w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym p rzy ul. Bony 1/3 pacjenci nie 
otrzymuj ą zupy. Zgodnie z warunkami okre ślonymi w SIWZ pacjenci Oddziału 
Psychiatrycznego Dziennego otrzymuj ą tylko drugie danie.  
Pytanie nr 6  
Prosimy o podanie wysokości opłat, jakie będzie ponosił Wykonawca z tytułu korzystania 
z energii elektrycznej i wod - kan w kuchenkach w wartości brutto? 
Odpowied ź: Na tym etapie post ępowania Zamawiaj ący nie jest w stanie szczegółowo 
określić ich wielko ści. Wysoko ść tych kosztów b ędzie ustalana z Wykonawc ą usługi 
według stawek dostawców mediów (patrz zał ącznik Nr 1 do umowy). Koszty mediów 
będą uzależnione od ilo ści, rodzaju i parametrów sprz ętu u żytkowanego przez 
Wykonawc ę  
Pytanie nr 7  
Czy posiłki degustacyjne mają być dostarczane w trzy miejsca ? 
Odpowied ź: Tak 
Pytanie nr 8  
W związku z zapisami w SIWZ dotyczącymi wysokości opłaty za media oraz świadczeniem 
tej usługi przez obecnego Wykonawcę w takiej samej formie prosimy o podanie wysokości 
opłat (brutto), jakimi obciążany jest dzisiejszy Wykonawca z tytułu mediów (energia 
elektryczna, woda ciepła, woda zimna, kanalizacja) w kuchenkach oddziałowych? 
Odpowied ź: Za energi ę elektryczn ą -1.720,13 zł brutto, za ciepł ą wodę 111,01 zł brutto 
za wodę zimną 180,65 zł brutto, za kanalizacj ę 281,21 zł brutto – s ą to wysoko ści opłat 
miesi ęcznych. Koszty mediów b ędą uzależnione od ilo ści, rodzaju i parametrów 
sprz ętu u żytkowanego przez danego Wykonawc ę.  

Lp. Wymiar 
etatu 

Czas 
trwania 
umowy o 
pracę (data 
do) 

Stawka 
zaszeregowania  
(wynagrodzenie 
m - czne brutto) 

Kwota 
wysług
i 

Wyn
. za 
noce 

Wyn
.za 
nad
godz
iny 

Pre
mie/ 
nagr
ody 

Inne  Razem 
wynagrodz
enie 
(3+4+5+6
+7+8) 

ZUS 
pracodawcy 

Koszt 
wynagrodzeń 
(9+10) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1 - 1600 - - - -  1600 315,84 1915,84 
2 1 - 1600 - - - -  1600 315,84 1915,84 
3 1 - 1600 - - - - 72 1672 330,05 2002,05 
4 1 - 1600 - - - -  1600 315,84 1915,84 
5 1 - 1600 - - - - 72 1672 287,42 1959,42 
6 1 - 1600 - - - - 72 1672 330,05 2002,05 

Razem 6  9600 0 0 0 0 216 9816 1895,04 11711,04 



 
Pytanie nr 9  
Czy produkty do kuchni mlecznej będą płatne dodatkowo przez Zamawiającego poza 
posiłkami? 
Odpowied ź: Tak, produkty do kuchni mlecznej b ędą dodatkowo płatne przez 
Zamawiaj ącego 
Pytanie nr 10  
Prosimy o wyjaśnienie czy w Formularzu Ofertowym Wykonawca powinien 1400 posiłków, 
czyli cenę osobodnia należy przemnożyć przez 24 miesiące w celu wyliczenia ostatecznej 
wartości sumarycznej? 
Odpowied ź: Przez podan ą ilość – 1400 Zamawiaj ący rozumie sum ę wszystkich 
posiłków wydanych na jeden dzie ń. 
Pytanie nr 11  
Prosimy o podanie jasnego opisu, w jaki sposób Wykonawca powinien wyliczyć ostateczną 
sumaryczn ą warto ść zamówienia:  

a) czy jako iloczyn: 24 miesiące x ilość osobodni dziennie 1400 (suma posiłków 
śniadań, obiadów i kolacji w ciągu danego dnia) x cena osobodnia zaoferowana 
przez Wykonawcę x 30,4 (średnia ilość dni w miesiącu), 

b) czy jako iloczyn 24 miesiące x 30,4 (średnia ilość dni w miesiącu) x cena 
osobodnia zaoferowana przez Wykonawcę x 582 (ilość łóżek) 

Prosimy o podanie jednoznacznego wzoru wyliczenia sumarycznej wartości zamówienia tak, 
aby każdy z Wykonawców mógł w ten sam sposób obliczyć wartość złożonej oferty. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący podał jednoznaczny wzór do prawidłowego wyliczen ia 
warto ści oferty w punkcie nr 3 zał ącznika Nr 1 do SIWZ. 
Pytanie nr 12  
Prosimy o informacje, od kiedy Zamawiający zamierza przekazać usługę nowemu 
Wykonawcy? 
Odpowied ź: Obecna umowa z Wykonawc ą obowi ązuje do 31 stycznia 2014r. Natomiast 
kolejna umowa z nowym Wykonawc ą zostanie zawarta zgodnie przepisami  art. 94 ust 
1 pkt 1 lub ust. 2 ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych. 
Pytanie nr 13  
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod hasłem „niepełnej realizacji 
zamówienia” ? 
Odpowied ź: Przez niepełn ą realizacj ę zamówienia – Zamawiaj ący rozumie np. braki 
w ilo ści zamówionych posiłków, niedostarczenie drugiego śniadania lub 
podwieczorku pacjentom przebywaj ącym w ZOL, w Oddziale Pediatrycznym  
i w Oddziale Poło żniczym oraz pacjentom przy diecie cukrzycowej, itp.   
Pytanie nr 14  
Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia socjalne dla pracowników 
dystrybucji Zamawiającego? 
Odpowied ź: Tak, Zamawiaj ący udost ępni bezpłatnie pomieszczenia socjalne dla 
pracowników dystrybucji Zamawiaj ącego.    
Pytanie nr 15  
Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości pacjentów oddziału Psychiatrycznego 
z ostatnich 12 miesięcy? 
Odpowied ź: średnio miesi ęcznie – 318 pacjentów.  
Pytanie nr 16  
W związku z zapisami w umowie prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumiał, jako 
zlecenia dodatkowe, o których mowa w par 7 ust 20? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wykre śla z projektu umowy w paragrafie 7 ust. 20. 
Pytanie nr 17  
Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę w winy pracownika lub za wypowiedzeniem 
złożonym przez pracownika, przed upływem 6 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej, o której 
mowa w pkt 12? 
Odpowied ź: TAK, albowiem obowi ązek wskazany w pkt 12 SIWZ dotyczy faktu 
zatrudniania  przez okres 6 m- cy 1 osoby bezrobotnej, a nie naw iązania stosunku 
pracy na okres 6 miesi ęcy. Oznacza to, że w przypadku opisanym w pytaniu nale ży 
zatrudni ć inną osob ę bezrobotn ą.   
 



Pytanie nr 18  
Par. 5 pkt 7 – czy użycie przez Zamawiającego określenia „byłych pracowników” oznacza, że 
pracownicy ci nie są zatrudnieni u Zamawiającego w chwili zawarcia umowy? Jeśli nie są, to 
nie mogą zostać przejęcie w trybie wskazanym w tym punkcie. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący zmienia zapisy w paragrafie 5 pkt 7 projektu umo wy na zapis 
o treści:  
„Wykonawca przejmie, w trybie art.23’KP, od dotychc zasowego Wykonawcy usługi 6 
pracowników przej ętych przez dotychczasowego Wykonawc ę od Zamawiaj ącego. 
Pytanie nr 19  
Par. 5 pkt 11 - Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę w winy pracownika lub za 
wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, przed upływem 6 miesięcy nieprzerwanego 
zatrudnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz zamawiającego kary 
umownej, o której mowa w tym punkcie? 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na pytanie nr 17. 
Pytanie nr 20  
Par. 7 pkt  23 – co do zasady wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za dostarczone 
posiłki. Z jakiego powodu i kiedy miałaby nastąpić rezygnacja zamawiającego, która 
uprawniałaby go do nie zapłacenia za dostarczone posiłki. Czy ten zapis ma zastosowanie 
do takiego przypadku? 
Odpowied ź: Zapis par.7 ust.23 jest konsekwencj ą zastrze żenia zawartego w par. 
1 ust.4 projektu umowy.  
Pytanie nr 21  
Par. 10 pkt 1 – jeśli Zamawiający odstąpi od umowy, to obie strony są zwolnione 
z obowiązków wynikających z umowy, co nie wpływa na ewentualną odpowiedzialność 
odszkodowawczą. Nie może jednak nastąpić powierzenie wykonania dalszej części umowy 
na koszt Wykonawcy, bo oznaczałoby to, że to on stawałby się płatnikiem za usługę zamiast 
Zamawiającego, na którego rzecz usługa jest wykonywana. Prosimy o wykreślenie tego 
zapisu. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący podtrzymuje zapis par.10 ust.1, albowiem zwrot n a koszt 
„Wykonawcy„ w przypadku wyst ąpienia takiej sytuacji nie oznacza, że płatnikiem 
usługi powierzonej do wykonania innemu podmiotowi b ędzie Wykonawca, z którym 
Zamawiaj ącego miał zawart ą umow ę i od której odst ąpił. Faktury wystawiane b ędą na 
rzecz podmiotu, któremu Zamawiaj ący powierzył wykonanie usługi. Natomiast 
Zamawiaj ący będzie miał roszczenie o zwrot nale żności.  
Pytanie nr 22  
Par. 10 pkt 2 (4) – prosimy o dopisanie „pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie” 
Odpowied ź: Tak Zamawiaj ący dodaje zapis tej tre ści.  
Pytanie nr 23  
Jaka jest aktualna cena posiłków jednodniowych z podziałem na śniadanie, obiad i kolacje 
oraz posiłków profilaktycznych, prosimy o podanie cen netto? 
Odpowied ź: (Patrz odpowied ź na pytanie nr 4) netto 10,29 zł. 
Pytanie nr 25  
Jaka firma obecnie obsługuje Zamawiającego? 
Odpowied ź: Obecnym Wykonawc ą usługi jest firma „CATERMED” SA z siedzib ą 
w Krakowie przy ul. Siemaszki 15 A (Patrz odpowied ź na pytanie nr 3) 
Pytanie nr 26  
Na podstawie art. 2 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6-09-2001 r. (Dz. U. Nr 
112, póz. 1198) prosimy o udostępnienie informacji na temat stanu zobowiązań 
wymagalnych Zamawiającego. Prosimy także o podanie ewentualnych zaległości płatniczych 
wobec obecnego Wykonawcy usługi żywienia. 
Odpowied ź:  Stan zobowi ązań wymagalnych – 8.675.796,68 zł.  
  Zaległo ści płatnicze wobec obecnego Wykonawcy usługi – 475. 747,36 zł.  
Pytanie nr 27  
Do ilu miejsc kierowca ma dostarczyć posiłki? Czy jest to jeden punkt zbiorczy na każdym 
z budynków? 
Odpowied ź: W Szpitalu przy ul. Bony 1/3 oraz przy ul. Mickie wicza 12 jest jeden punkt 
zbiorczy dostarczania posiłków, natomiast w Szpital u przy ul. Mirowskiej 15 s ą dwa 
punkty dostarczania posiłków.   
 



Pytanie nr 28  
Czy jest możliwość dowożenia posiłków w dwóch kursach tj śniadanie i obiad wraz 
z kolacją? 
Odpowied ź: Nie ma takiej mo żliwo ści. 
Pytanie nr 29  
Kto jest odpowiedzialny za stan techniczny udostępnionego sprzętu i pomieszczeń? 
Odpowied ź: Za stan techniczny pomieszcze ń odpowiada Zamawiaj ący, natomiast za 
stan techniczny udost ępnionego sprz ętu odpowiada Wykonawca.  
Pytanie nr 30  
Jak obecnie kształtują się koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz ścieków? Prosimy 
o podanie średniej z całego roku.   
Odpowied ź: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi na to pytanie. (Patrz odpowied ź na 
pytanie nr 6 i 8). 
 
 
 
 
Treść powy ższych odpowiedzi stanowi zmian ę Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zamieszczana jest na stronie i nternetowej 
Zamawiaj ącego i jest wi ążąca dla wszystkich Wykonawców bior ących udział 
w przedmiotowym post ępowaniu. 
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