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Pismo: PZP-225/09/2019  Korfantów dnia: 02.08.2019 r. 

 

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

wyżywienia pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. Z o.o.  znak 
sprawy PZP-225/09/2019 

 
 

1. Wnosimy o zmianę kryterium na: 
„Kryterium przygotowanie techniczne – punkty przyznawane będą za posiadanie dodatkowego zaplecza 
technicznego do świadczenia usług żywienia tj. posiadanie awaryjnej posiadanie awaryjnej kuchni w 
odległości do 70 km od siedziby zamawiającego, która zapewni ciągłość świadczenia usługi na wypadek 
awarii kuchni w siedzibie zamawiającego. Wymaga się dostarczenia decyzji odpowiedniego organu 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającej to zaplecze (kuchnię) do  produkcji posiłków oraz decyzję 
dopuszczającą środek transportu do przewozu posiłków. 

a) Wykonawca, który nie wykaże posiadania dodatkowego zaplecza otrzyma 0 punktów.  
b) Wykonawca, który wykaże posiadanie dodatkowego zaplecza otrzyma 15 punktów.  

Ograniczenie odległości kuchni zastępczej powoduje nierówne traktowanie Wykonawców i jest 
niezgodne z zapisami ogłoszenia o zamówieniu punkt 8. Wykonawca zobowiązany w przypadku 
wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 7 do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 minut od 
zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego. Ze względu na nowoczesne rozwiązania oraz dysponowanie 
odpowiednim sprzętem technicznym tj. posiadanie transporterów firmy Cambro CMBRTH2 z zasilaniem 
elektrycznym i podgrzewaniem, które doskonale sprawdzają się w przypadku transportowania 
pożywienia nawet do 4 godz. W takim przypadku nie robi najmniejszej różnicy czy Wykonawca jedzie z 
pożywieniem 70 km. Wnosimy o usunięcie ograniczenia km w kryterium wyboru usługi. Poprawi to 
konkurencyjność składanych ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

2. Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszę o zmianę o 50% wysokości kary umownej o której mowa w 
§8 ust 3 pkt a i b 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. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które 
może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie 
jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 
lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. 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  

3. Wnosimy o wykreślenie §12 ust. 3 zapisu „polegający na co najmniej 3 krotnym”. Taki zapis powoduje 
proste rozwiązanie umowy z winy wykonawcy. Wykonawca jest karany za nieodpowiedni czas dostawy, 
czy temperatury, a tak radykalne podejście powinno być zastosowane faktycznie w przypadku 
nagminnego naruszania postanowień umowy, a nie tylko trzy krotnego naruszenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

4. Proszę o podanie liczby wydanych posiłków w rozbiciu na śniadania, II śniadania, obiady, podwieczorki, 
kolacje, posiłki nocne w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres czerwiec  2018 –  czerwiec  2019, z 
rozbiciem na oddziały. 
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Odpowiedź: w ogłoszeniu podane zostały wystarczające informacje niezbędne do złożenia prawidłowej 
oferty 
 

5. W jakim stanie technicznym jest proponowany do dzierżawienia sprzęt? 
Odpowiedź: sprzęt jest sprawny technicznie, Wykonawca ma możliwość samodzielnej oceny w trakcie 
wizji lokalnej 
 

6. Czy Wykonawca ma do dyspozycji dźwigi towarowe przy dystrybucji posiłków do oddziałów, czy musi 
korzystać ze schodów? 
Odpowiedź: ma do dyspozycji dźwig towarowy i windy 
 

7. Czy w budynkach znajdują się windy i czy Wykonawca będzie ponosił koszty związane z ich użytkowaniem? 
Odpowiedź: znajdują się windy, nie będzie ponosił kosztów 
 

8. Czy Zamawiający dysponuje miejscem na składowanie odpadów pokonsumpcyjnych, z którego 
Wykonawca będzie je odbierał? 
Odpowiedź: tak 
 

9. Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany co do ilości oddziałów lub łóżek np. 
likwidacja bądź zwiększenie ? Jeżeli tak proszę o podanie przewidywanego okresu zmiany oraz ilości 
łóżek. 
Odpowiedź: nie przewiduje się 
 

10. Czy Zamawiający planuje w trakcie trwania kontraktu remontów, które skutkowałyby zmniejszeniem 
liczby żywionych pacjentów o 10% i więcej ? 
Odpowiedź: nie 
 

11. Czy Zamawiający ustali próg maksymalnego odchylenia liczby zamawianych posiłków, do którego 
Wykonawca nie będzie wnosił żadnych skutków prawnych i roszczeń ?  
Odpowiedź: nie 
 

12. Czy w przypadku zmniejszenia liczby żywionych Zamawiający wyraża zgodę na negocjację ceny? 
Odpowiedź: nie 
 

13. Kto ze Strony Zamawiającego odpowiedzialny będzie za zamówienia pisemne posiłków poprzez 
przygotowane zestawienia z oddziałów ? 
Odpowiedź: osoba wskazana przez Zamawiającego 
 

14. W jaki sposób dokonywane będą zmiany stanów przed  każdym posiłkiem ? 
Odpowiedź: telefonicznie lub ustnie przez osobę wskazaną przez Zamawiającego 
 

15. Jaka jest wymagana liczba personelu niezbędnego do prawidłowego wydania posiłków? 
Odpowiedź: pozostawiamy tą kwestię ocenie Wykonawcy 

 
16. Jakie są wymagane minimalne godziny pracy pracowników dystrybucji? 

Odpowiedź: za organizację czasu pracy pracowników odpowiada Wykonawca  
 

17. Prosimy  o załączenie jadłospisu dekadowego obowiązującego obecnie w szpitalu z podziałem na diety. 
Odpowiedź: zamawiający uznaje, że  treść ogłoszenia jest wystarczająca do złożenia oferty 
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18. Prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie jadłospisów 14 dniowych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 

19. Jak duże będą ilości naczyń jednorazowych dla pacjentów nowo przyjętych oraz diagnostycznych   w skali 
miesiąca ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na używanie naczyń jednorazowych z wyłączeniem 
podawania posiłków osobom przebywającym w izolatce 
 

20. 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: nie 
 

21. Czy Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień przed wydaniem posiłków 
pacjentom ? 
Odpowiedź: nie 
 

22. Czy w stosunku do pomieszczeń kuchennych, stołówki, kuchenek, które będą wydzierżawione 
Wykonawcy, zostały wydane decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID, PIP, 
UDT lub inne inspekcje zewnętrzne dotyczące stanu sanitarno – technicznego kuchni i jej pomieszczeń? 
Jeżeli są, to prosimy o podanie, jakie są to zalecenia oraz w jakich terminach należy je wykonać i po czyjej 
stronie leży koszt ich wykonania? 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy o nałożonych nakazach 
 

23. Czy pomieszczenia, które będą wydzierżawione Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia odpowiadają przepisom prawa, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., 
uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń zgodnie z 
wymaganiami dostępności do nich? 
Odpowiedź: obecnie w dzierżawionych pomieszczeniach prowadzona jest przedmiotowa działalność  
 

24. Czy sprzęt oddany w dzierżawę jest sprawny oraz czy zapewni realizację usługi na rzecz Zamawiającego 
(w szczególności zmywarki)? 
Odpowiedź: na chwilę obecną sprzęt jest sprawny, Wykonawca ma możliwość samodzielnej oceny w 
trakcie wizji lokalnej 
 

25. Prosimy o wyczerpujący i jednoznaczny opis stanu technicznego pomieszczeń, czy według Zamawiającego 
wymagają dodatkowych nakładów inwestycyjnych? 
Odpowiedź: Wykonawca ma możliwość samodzielnej oceny w trakcie wizji lokalnej 
 

26. Prosimy o wyczerpujący i jednoznaczny opis stanu technicznego urządzeń chłodniczych i grzewczych 
przeznaczonych do przekazania Wykonawcy. 
Odpowiedź: Wykonawca ma możliwość samodzielnej oceny w trakcie wizji lokalnej 
 

27. Czy wszystkie pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy są w odpowiednim stanie technicznym, 
pozwalającym na produkcję i dystrybucję posiłków? 
Odpowiedź: Wykonawca ma możliwość samodzielnej oceny w trakcie wizji lokalnej 
 

28. Czy Zamawiający przewiduje konieczność poniesienia przez Wykonawcę innych dodatkowych kosztów, 
które nie zostały zdefiniowane w SIWZ? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu? 
Odpowiedź: Wykonawca ma możliwość samodzielnej oceny w trakcie wizji lokalnej 
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29. Kiedy wykonano ostatnie czyszczenie przewodów wentylacyjnych? 
Odpowiedź: dbanie o stan techniczny oraz naprawy bieżące po stronie Wykonawcy, który obecnie 
dzierżawi pomieszczenia 
 

30. Czy w kuchni jest drożna i sprawna kanalizacja ? 
Odpowiedź: tak 
 

31. Kiedy odbyło się malowanie pomieszczeń kuchni, stołówek oraz kuchenek oddziałowych? 
Odpowiedź: maj 2019 
 

32. Prosimy o podanie kto zapewnia chemię do utrzymywania w należytym stanie sanitarny, pomieszczeń 
stołówki i kuchenek oddziałowych ? 
Odpowiedź: Wykonawca 
 

33. Powołując  się na jawność zamówień publicznych prosimy o podanie aktualnej ceny osobodnia netto jaką 
płaci obecnie Zamawiający za wykonanie przedmiotowej usługi. 
Odpowiedź: wynik poprzedniego postępowania zamieszczony został na stronie Zamawiającego 
 

34. Zamawiający zgodnie z punktem III.10 wymaga przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej GHP 
oraz produkcyjnej GMP wraz z prowadzeniem obowiązującej dokumentacji. Wszystkie elementy 
wykonanej usługi muszą być zgodne z procedurami certyfikowanego systemu Analizy Ryzyka i Kontroli 
Punktów Krytycznych (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), czy Wykonawca dobrze 
rozumie, iż powinien przedstawić certyfikat wydany przez zewnętrzną jednostkę akredytacyjną  na 
potwierdzenie certyfikowanego systemu?  
Odpowiedź: przedstawienie certyfikatu jest dopuszczalne ale nie wymagane, wymagane jest faktyczne 
przestrzeganie zasad. 
 

35. Czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają szczepienia ochronne przeciw zapaleniu wątroby typu A i B? 
Odpowiedź: pytanie jest niezrozumiałe, nie wiemy  jakich zatrudnionych pracowników dotyczy pytanie. 
 

36. Ze względu na zapis „wykona prace remontowo remontowe lub instalacyjne w niezbędnym zakresie na 
własny kosz” prosimy o wskazanie jakie dokładnie prace należy wykonać na terenie kuchni, kuchenek 
oraz stołówce. Taka informacja jest konieczna do równego traktowania wykonawców i poniesienia 
odpowiednich nakładów przez każdą ze stron. 
Odpowiedź: Wykonawca ma możliwość samodzielnej oceny w trakcie wizji lokalnej 
 

37. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż powinien załączyć wymaganą polisę ubezpieczeniową do oferty? 
Odpowiedź: polisa ubezpieczeniowa wymagana będzie na etapie podpisania umowy. 
 

38. Czy Zamawiający posiada wózki bemarowe, służące do podtrzymania wymaganych temperatur 
wskazanych w SIWZ, i w jakim stanie technicznym są? Jeżeli nie prosimy o podanie jakie wózki bemarowe 
powinien zapewnić Wykonawca i w jakiej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający posiada 2 sprawne technicznie wózki bemarowe.  
 

39. Ile wydawane jest średnio dziennie diet 4,5,6 posiłkowych? 
Odpowiedź: ilość jest uzależniona od rodzaju przyjętych pacjentów 
 

40. Wnosimy o zmniejszenie gramatury mięsa do 120g na talerzu? Zamawiający wymaga zbyt dużej podaży 
białka.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
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41. Z treści SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy przejęcia pracowników w trybie art. 23 1 

Kodeksu Pracy, prosimy o dodatkowe informacje : 
-Kopie obowiązującego dzisiaj Regulaminu Pracy, Wynagradzania oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych 
-Forma, rodzaj i termin zatrudnienia osób przeznaczonych do przejęcia 
-Zestawienie urlopów wychowawczych, macierzyńskich oraz zwolnień lekarskich powyżej 30 dni wśród 
osób do przejęcia 
Odpowiedź: Regulaminy zostają umieszczone na stronie Zamawiającego. Pracownicy zatrudnieni do są 
dystrybucji posiłków na podstawie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. Na dzień dzisiejszy 
żaden z pracowników nie przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym ani na zwolnieniu 
trwającym powyżej 30 dni. 

42. Prosimy o podanie średnio miesięcznego kosztu netto za ostatnie 12 miesięcy: 
- koszty energii elektrycznej 
- koszty energii cieplnej 
- koszty pobranej wody cieplej 
- koszty pobranej wody zimnej 
- koszty odprowadzenia  ścieków 
-inne ponoszone przez Wykonawcę 
Odpowiedź: Średni koszt zużycia wody, ścieków, energii elektrycznej (odczyty z liczników) i cieplnej 
(ryczałt) określony na podstawie  12 m-cy tj. 01.08.2018r do 31.07.2019,  kształtuje się na poziomie 
7419,34 zł netto miesięcznie. 

43. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy – poprzez dookreślenie zasad realizacji 
przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do 
przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera 
postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług; 
b) 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, 
c) 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).   

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

 
44. Zamawiający w projekcie umowy w sposób następujący naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień 

Publicznych: 
1. Nie zawarł w projekcie umowy  wszystkich  obligatoryjnych przesłanek zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy wymienionych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp ,  
2. Zamawiający w postanowieniach umownych zaniechał wskazania terminu od którego będzie 

obowiązywała waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zmienionej wysokości. Wolą ustawodawcy stało 
się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., 
Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek 
wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot 
waloryzacji, nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji 
w razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.  Od obowiązku 
wprowadzenia takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku odstąpić – 
ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora  postępowania przetargowego. Brak 
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takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę SIWZ, co może skutkować nawet nieważnością całego 
postępowania.  
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy 

zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w 
szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w 
art. 142 ust 5 ustawy PZP., odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na 
pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez  zastąpienie materiałów potrzebnych do 
wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie 
powyższych działań może nastąpić dzięki  

Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są 
niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność 
finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich 
słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 
wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w 
tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz 
swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych 
warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.  
Skoro te zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 
ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku 
prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny 
termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do 
czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu 
uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań 
legislacyjnych ustawodawcy. 
Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z PZP, do SIWZ do projektu umowy: 
Waloryzacja wynagrodzenia 
 
Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia 
którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, tj. zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) 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 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w 
ust. 1.  
3.  W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 
4.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
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uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b), c) i d). 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru umowy par. 15 a o treści: 
 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 
wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 
e) stawki podatku od towarów i usług, 
f) 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 

g) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

h) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których 
mowa w ust. 1.  
3.  W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 
4.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. 
5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) i d) 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. 
6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości 
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 
dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b), c) i d) 
podlegającego weryfikacji przez Zamawiającego przed zawarciem stosownego aneksu. 
 

Zmieniony wzór umowy zostaje zamieszczony na stronie Zamawiającego: www.bip.ocr.pl 
 
45. Zamawiający w rozdziale „wymagania stawiane Wykonawcy” pkt 5 i 7 pisze: 

 
5. Wszystkie stosowane środki czyszczące i dezynfekcyjne przez wykonawcę muszą być dopuszczone 
do stosowania na polskim rynku i posiadać stosowne atesty. Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wykaz tych środków.   

7. Wykonawca zapewni procedury dotyczące przygotowania, przechowywania i podawania posiłków 
zgodnie z wymogami standardów akredytacyjnych określonych przez Centrum Monitorowania 
Jakości w ochronie zdrowia. 
Ponadto w rozd. III SIWZ pkt. 11 pisze: 11.Wykonawca zapewni procedury dotyczące przygotowania, 
przechowywania i podawania posiłków oraz procedury utrzymania czystości pomieszczeń zgodnie z 
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wymogami standardów akredytacyjnych określonych przez Centrum Monitorowania Jakości w 
ochronie zdrowia. 
Prosimy o potwierdzenie w/w wykaz dokumenty ma przedstawić Wykonawca, którego oferta 
zostanie wybrana (tzn. po wyborze najkorzystniejszej oferty), a tym samym Zamawiający nie wymaga 
dołączenia w/w dokumentów do oferty. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymienione w pytaniu dokumenty wymagane będą na etapie 
wykonywania usługi przez wybranego Wykonawcę. 

 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia treść ogłoszenia: 
VII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i 
zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. 
Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………. 

OFERTA 

„Nr sprawy PZP-225/09/2019 „Zapewnienie całodobowego wyżywienia pacjentów Opolskiego 

Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. „ 

Zamawiający: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z o.o. 

Adres: ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów. 

Nie otwierać przed 13.08.2019 r., przed godz. 10:30 

 

2. Miejsce oraz termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia 13.08.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Opolskie 

Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wyzwolenia 11, 

48-317 Korfantów, sekretariat. 

3. Otwarcie ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego Opolskie 

Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wyzwolenia 11, 

48-317 Korfantów, sala konferencyjna.  

 
 
 

Prezes Zarządu Wojciech Machelski 


