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Pismo: PZP-225/15/2017  Korfantów dnia: 20.11.2017 r. 

 

O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie ogłoszenie na usługę społeczną  

 
 

 
1. W treści SIWZ celem obliczenia wartości zamówienia Zamawiający podaję średnią  liczbę 

żywionych na poziomie 5200 osobodni miesięcznie. Proponujemy aby zmniejszyć liczbę 

szacowanych posiłków do 4600 celem uzyskania większej kwoty na pojedynczy osobodzień  w 

stosunku do przeznaczonej wartości zamówienia. Z zaznaczeniem , że średnia ilość osobodni w 

miesiącu to około 4300.  

Odpowiedź: Szacowana ilość osobodni w okresie realizacji umowy wynosi tyle, ile 

Zamawiający zapisał w ogłoszeniu: 5200. 

2. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający umożliwią udział w postępowaniu firmy, 

która nie ma doświadczenia w przygotowaniu posiłków dla jednostek służby zdrowia, gdzie 

wymagane są specjalistyczne diety w tym diety miksowane oraz papki. Zamawiający 

dopuszczając firmy nie posiadające odpowiedniego nawet minimalnego doświadczenia w 

żywieniu jednostek służby zdrowia musi liczyć się z problemami w realizacji i nie poprawnym 

przygotowaniem diet specjalistycznych, a nawet brakiem wytworzenia posiłków. Zaznaczamy, że 

Zamawiający musi kierować się zasadą racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków 

publicznych , a wydatkowanie powinno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z 

zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również w 

sposób umożliwiający terminową  i jak najbardziej poprawną realizację zadań. Zamawiający w 

swoim ogłoszeniu  nie wymaga posiada nawet odpowiedniego ubezpieczenia firmy z tytułu 

ryzyka zawodowego min. z powodu szkód spowodowanych zatruciami pokarmowymi czy szkód 

osobowych powstałych z przeniesienia choroby zakaźnej. Czyli w przypadku wystąpienia 

jakiegokolwiek wypadku spowodowanego spożywanymi posiłkami to Zamawiający bierze na 

siebie pełną odpowiedzialność za każde wykroczenie firmy, która podczas wyłonienia w 

postępowaniu przetargowym obligo nie musiała posiadać ani doświadczenia ani odpowiednio 

wysokiej polisy.  

Odpowiedź: zgodnie z § 11 wzoru umowy Zamawiający wymaga posiadania przez 
Wykonawcę polisy  ubezpieczeniowej, ubezpieczającej od odpowiedzialności cywilnej a w 
szczególności za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usług objętych niniejszą 
umową. Wysokość ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 1 500 000,00 złotych na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody 
osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa. Wzór umowy stanowi integralną część 
ogłoszenia. 
 
3. Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom 

rozwiązaniem umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Należy zauważyć, iż w przypadku 

umów długoterminowych w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć 
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wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonanie 

zobowiązań umownych dla każdej ze stron? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

 

4. Mimo iż zamówienie publiczne ogłoszone jest w trybie zamówienia społecznego wnosimy o 

zmianę warunków umowy w zakresach opisanych w ustawie Pzp ze względu na brak możliwości 

określenia wysokości niektórych kosztów na poziomie kalkulacji zamówienia. Prosimy o zawarcie 

w umowie postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

l)   stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę." (art. 
142 ust. 5). 
Wzór umowy, ogłoszenie   nie  zawierają   regulacji o warunkach zmiany wynagrodzenia 
wykonawcy, w zakresie wskazanym w powyższym pkt 1-3. Prosimy  o zmianę dokumentacji 
postępowania poprzez dodanie pominiętych przesłanek zmiany wynagrodzenia. 
Proponujemy następującą treść do umowy:  
Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 
wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych  tj. zmiany: . 
 1)stawki podatku od towarów i usług, 
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3)zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu   lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
 
Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w ust. l. 
 
W wypadku zmiany, o której mowa w ust. l lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 
 
W przypadku zmiany, o której mowa w ust l lit. b) wynagrodzenie Wykonm1•cy ulegnie zmianie o 
wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy wynikającą  ze  zwiększenia  wynagrodzeń  
osób bezpośrednio wykonujących zamó1vienie do wysokość aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego  wynagrodzenia. 
W przypadku zmiany, o któ1ym mowa w ust l lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego  kosztu  Wykonawcy, jaką  będzie on zobowiązany  dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu  dotychczasowej  kwoty  netto  
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie  na rzecz Zamawiającego. 
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Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. l lit. a), wprowadzenie zmian wysokości 
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 
dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o któ1ych mowa w ust l litera b) i c). 
 
Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
W związku ze zmianą zapisów prosimy o włączenie w. w. zapisów do projektu umowy 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia. 

 

 

                                                                                                  Prezes Zarządu 

                                                                                                          Wojciech Machelski 

 


