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Pismo: PZP-225/13/2017  Korfantów dnia: 08.11.2017 r. 

 

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

 
 
 
1. 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 wszystkich 

okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonanie zobowiązań 

umownych dla każdej ze stron? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

2. Termin realizacji przedmiotowej umowy o zamówienie publiczne ustalony został na okres 
przekraczający 12 miesięcy. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w treści 
obowiązującej po 01 września 2016 r., tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego 
postępowania, wymaga się, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera 
postanowienia 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. 
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W przypadku zmiany, o którym 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. 

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 których 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 udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 

wskazanych progów (określonych na podstawie art. 138g ustawy PZP tj. mniejszej niż 

750.000 euro), ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie 

procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy PZP.  

Zamawiający znając specyfikę danego postępowania, sam określa szczegółowe rozwiązania 

prawne procedury, w ramach której udzieli w przyszłości zamówienia publicznego na usługi 

społeczne. Z uwagi na okoliczność, iż procedura udzielania zamówień publicznych na usługi 

społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp tworzona jest przez samego zamawiającego, 

który zobowiązany jest jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 

znowelizowanej ustawy Pzp, a które to przepisy nie przewidują konieczności stosowania 

przepisów ustawy Pzp dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy 

umów w sprawie zamówienia publicznego zamawiający w tym zakresie nie jest związany 

rozwiązaniami ustawowymi. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

 
3. Prosimy o odpowiedź w jakim stanie technicznych są urządzenia, które będą 

wydzierżawione Wykonawcy. Czy pomieszczenia kuchenek, stołówek oraz kuchni wymagają 

remontów? Jeżeli tak to w jakim zakresie i kto ma go wykonać?  

Odpowiedź: Urządzenia i pomieszczenia są w stanie technicznym umożliwiającym 

korzystanie z nich zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem poszczególnych 

rzeczy. 

 

4. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że za stan techniczny stołówek, kuchenek oddziałowych 

odpowiada Zamawiający, a do obowiązków Wykonawcy należy utrzymywanie ich w odpowiednim 

stanie sanitarnym? Jeżeli zakres jest inny prosimy o podanie. 

Odpowiedź: Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymywanie w odpowiednim stanie 

technicznym i sanitarnym wszystkich użytkowanych przez Wykonawcę pomieszczeń, w tym 

kuchni, stołówek oraz kuchenek oddziałowych. 

 

5. W treści SIWZ podano średnią  liczbę żywionych na poziomie 5200 osobodni miesięcznie. W 

związku z powyższym prosimy o uzupełnienie informacji dot. średniej miesięcznej ilości 

poszczególnych posiłków i pozycji za okres minionych 12 znanych miesięcy, w rozbiciu na 

poszczególne miesiące. Ponieważ wskazana ilość żywionych jest równa ilości łóżek, którymi 

dysponuje Zamawiający, a średnia ilość żywionych według wiedzy wynosi 143 w skali dziennej tj. 

4290 osobodni miesięcznie. Prosimy o doprecyzowanie faktycznie wydawanej ilości posiłków.  

Odpowiedź: Obecnie żywionych jest 170 pacjentów dziennie, średnia ilość osobodni za 

okres ostatnich 12 miesięcy: XI.2016: 5045, XII 2016: 4540, I.2017: 4844, II.2017: 4583, III.2017: 
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5232, IV.2017: 4345, V.2017: 4960, VI.2017: 4567,VII.2017: 4891, VIII.2017: 3485, IX.2017: 1615, 

X.2017: 4415. Szacowana ilość osobodni w okresie realizacji umowy wynosi tyle, ile 

Zamawiający zapisał w ogłoszeniu: 5200. 

 

6. Prosimy o wykreślenie w z oświadczenia – załącznik nr 5 do ogłoszenia PZP_25/13/2017  

fragmentów dotyczących wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust 5 Pzp, gdyż stanowią one 

fakultatywną przesłankę wykluczenia  oraz   nie zostały one podane w ogłoszeniu o zamówieniu.  

Pragniemy zaznaczyć iż w przypadku gdy zamawiający przewidują możliwość wykluczenia 

wykonawcy na podstawie nieobowiązkowego  art. 24 ust. 5, to takie postępowanie jest naznaczone 

licznymi odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej, które w sposób znaczący przedłużają 

procedurę prowadzonego postępowania i mogą zagrozić powodzeniu postępowania i udzieleniu 

zamówienia. A firmy konkurujące wymagają przedstawiania  gdy jest wymagane  postępowania 

naprawczego (self-cleaning) przewidzianego w art. 24 ust. 8 w zw. z ust. 9 Pzp co znacząco 

przedłuża procedurę.  

Odpowiedź: Zamawiający udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 

wskazanych progów (określonych na podstawie art. 138g ustawy PZP tj. mniejszej niż 

750.000 euro), ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie 

procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy PZP.  

Zamawiający znając specyfikę danego postępowania, sam określa szczegółowe rozwiązania 

prawne procedury, w ramach której udzieli w przyszłości zamówienia publicznego na usługi 

społeczne. Z uwagi na okoliczność, iż procedura udzielania zamówień publicznych na usługi 

społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp tworzona jest przez samego zamawiającego, 

który zobowiązany jest jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 

znowelizowanej ustawy Pzp, a które to przepisy nie przewidują konieczności stosowania 

przepisów ustawy Pzp dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy 

umów w sprawie zamówienia publicznego zamawiający w tym zakresie nie jest związany 

rozwiązaniami ustawowymi. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

 

7. Prosimy o podanie kwoty za dzierżawę pomieszczeń w paragrafie 6 umowy dzierżawy 

załącznik nr 7.  

Odpowiedź: czynsz dzierżawny wynosi 3,00 zł netto za 1/m², Zamawiający zmienia 
wzór umowy dzierżawy pomieszczeń, usuwając w §6 ust. 4 ostatnie zdanie:  Czynsz  
dzierżawny podlega corocznej waloryzacji ogłaszanym przez GUS wskaźnikiem wzrostu cen  
towarów i usług konsumpcyjnych począwszy od lutego 2015, następnie od lutego 2016 i 
lutego 2017. 
 

8. W związku z mniejszą ilością pacjentów na oddziałach wnosimy o zmianę zapisów 

ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozdzielania posiłków w oddziałach – tak aby tylko jedna osoba 

porcjowała posiłek i podawała pacjentowi. Wymaga ilość dwóch pracowników generuje bardzo 

wysokie koszty dystrybucji a co za tym idzie ceny oferty przetargowej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

9. Prosimy o przedstawienie Wykonawcy danych dotyczących pracowników, którzy mają być 
przejęci przez Wykonawcę w układzie: stanowisko, rodzaj umowy o pracę, wiek pracownika, ogólny 
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staż pracy, staż pracy u Zamawiającego, etat, wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki (np. 
stażowy, premia regulaminowa), wynagrodzenie brutto, ZUS pracodawcy, średniomiesięczne 
wynagrodzenie z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy). W razie nabycia ewentualnych uprawnień 
do wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w trakcie trwania Zamówienia, 
prosimy o przedstawienie wysokości świadczenia oraz terminu jego wypłaty. 

Odpowiedź: Informacje o pracownikach zawarte zostały w załączniku 1b  do ogłoszenia. 

10. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do przyrostu wynagrodzenia 
wynikającego z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania 
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 
r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), 

Jeżeli „tak”, to prosimy o podanie kwoty brutto przypadającej na jednego pracownika oraz 
o informacje, czy kwota jest uwzględniana w płacy zasadniczej, czy jako dodatkowy składnik 
wynagrodzenia? 

Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego taka sytuacja nie zachodzi. 

11. Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994r. 
o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców 
oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), Zamawiający wypłacił 
wszystkie wymagalne kwoty,  

Odpowiedź: Tak. 

 
12. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego wynikającego z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 
pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.),  

Odpowiedź: Nie dotyczy, Zamawiający nie jest jednostką sfery budżetowej. 
 
13. Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dn. 12.12.1997 r.  

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, 
poz. 1080, z póź. zm.) Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty? 

Odpowiedź: Nie dotyczy, Zamawiający nie jest jednostką sfery budżetowej. 
 
14. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na 

podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom 
na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)? 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
15. W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie 

ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 
wynagrodzeń. (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)? 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
16. Czy pracodawca wypłacił wszystkie wymagalne kwoty z tytułu podwyżek na podstawie 

ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 
wynagrodzeń (Dz. U. Nr,149 poz. 1076)? 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
17. Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano warunki umowy  

w części dotyczącej wynagrodzeń? Jeżeli tak, to, które składniki wynagrodzeń zostały zmienione? 
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Odpowiedź: Pracownicy od dnia 1.12.2011 r. wykonują pracę u obecnego Wykonawcy 
usługi, do którego przekazani byli na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy, Zamawiający nie 
ma wiedzy w tym zakresie. 
 
18. Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano podwyżkę wynikającą z art. 

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

Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
19. Prosimy o udostępnienie aktów wewnętrznych mających wpływ na ustalenie warunków 

pracy i płacy przejmowanych pracowników tj. Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Regulamin 
Wynagradzania, Regulamin ZFŚS, etc. 

Odpowiedź: Zamawiający umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
regulamin pracy, wynagradzania i ZFŚS. 
 
20. Czy przeciwko Zamawiającemu toczą się pracownicze procesy sądowe, wszczęte przez 

pracowników przeznaczonych do przejęcia? Jeżeli tak, to, w jakim stadium się znajdują, w ilu 
procesach zapadły prawomocne wyroki, na jaką opiewają kwotę, ile zaś pozostaje w trakcie 
rozpoznania? 

Odpowiedź: Nie. 
 
21. Czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania wobec 

pracowników przekazanych nowemu Wykonawcy w trybie art. 23¹ k.p. powstałe przed dniem 
przekazania, w szczególności z tytułu art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994 r.  
o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń  
u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2,  
z póź. zm.) oraz ustawy, z dn. 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 
pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080,  
z póź. zm.)? 

Odpowiedź: Nie. 
 
22. Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisany ze 

związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w 
zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzenia, także w przypadku przejęcia 
tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Inaczej – czy pracownicy są objęci 
jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, 
które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikację ich stosunków pracy? 

Odpowiedź: Nie. 
 
23. Czy w grupie przejmowanych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni 

w związku z ochroną związkową oraz przedemerytalną? Dane na temat działających związków 
zawodowych. 

Odpowiedź: 2 osoby znajdują się w okresie ochrony emerytalnej, brak informacji na 
temat ochrony związkowej. 
 
24. Czy na dzień przejęcia pracowników będą jakiekolwiek nieuregulowane należności? Jeżeli 

tak, to, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności: niewypłacone nagrody jubileuszowe, 
opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu 
nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów, itp.). 
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Odpowiedź: Pracownicy od dnia 1.12.2011 r. wykonują pracę u obecnego Wykonawcy 
usługi, do którego przekazani byli na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy, Zamawiający nie 
ma wiedzy w tym zakresie. 
 
25. Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach 

lekarskich (w szczególności: z powodu chorób zawodowych, urlopów macierzyńskich, 
wychowawczych, czy mają zaległy urlop (wykaz na dzień przejęcia)? 

Odpowiedź: Informacje o pracownikach zawarte zostały w załączniku 1b  do ogłoszenia. 

26. Czy Zamawiający tworzy ZFŚS i w jakiej wysokości? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie 
Regulaminu do wglądu. 

Odpowiedź: Zamawiający umieszcza regulamin na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej. 
 
27. Czy Zamawiający posiada zgromadzone środki finansowe na ZFŚS i w jakiej wysokości? 
Odpowiedź: Pracownicy nie są objęci ZFŚS u Zamawiającego. 
 
28. Czy Zamawiający gwarantuje przekazanie wraz z przekazywanymi pracownikami 

niewykorzystane do dnia przekazania pracowników, środki z ZFŚS, w przeliczeniu na jednego 
przekazywanego art.23¹kp pracownika? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy także w przypadku 
przesunięcia terminu przekazania pracowników ( np.: o 6-10 miesięcy)? Prosimy o ewentualny wzór 
porozumienia dotyczący przekazywanych środków na podstawie art.7 ust.3b ustawy o ZFŚS. 

Odpowiedź: Pracownicy nie są objęci ZFŚS u Zamawiającego. 
 
29. Czy są udzielone pracownikom pożyczki z ZFŚS? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości 

i wielkości udzielonych pożyczek? 
Odpowiedź: Pracownicy nie są objęci ZFŚS u Zamawiającego. 
 
30. Czy spłaty pożyczek mają spływać po przekazaniu pracowników na konto Zamawiającego, 

czy Wykonawcy? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia regulującego tę kwestię. 
Odpowiedź: Pracownicy nie są objęci ZFŚS u Zamawiającego. 
 
31. Czy Zamawiający wypłaca obligatoryjnie świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników 

przekazywanych? Jeśli tak, to wg jakich zasad i w jakiej wysokości i jak często? 
Odpowiedź: Pracownicy nie są objęci ZFŚS u Zamawiającego. 
 
32. Czy do dnia przejęcia Zamawiający posiada jakiekolwiek zobowiązania z tytułu 

niewypłaconych, obligatoryjnych świadczeń wobec przekazywanych pracowników (np.: ”wczasy pod 
gruszą”, „dofinansowanie do wczasów dzieci pracowników:, „paczki świąteczne”, „bony”)? Jeśli tak, 
to jakie i w jakiej wysokości? 

Odpowiedź: Pracownicy nie są objęci ZFŚS u Zamawiającego. 
 
33. Czy do dnia przekazania pracownicy nabędą u Zamawiającego prawo do wypłaty 

obligatoryjnych świadczeń z ZFŚS? Jeśli tak, to jakich i w jakiej wysokości?  
Odpowiedź: Pracownicy nie są objęci ZFŚS u Zamawiającego. 
 
34.  Czy wśród przekazywanych pracowników są osoby na zwolnieniach powypadkowych – 

prosimy o kopie dokumentacji powypadkowej, aby  kontynuować płatność zwolnienia w wysokości 
100 %? 

Odpowiedź: Pracownicy od dnia 1.12.2011 r. wykonują pracę u obecnego Wykonawcy 
usługi, do którego przekazani byli na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy, Zamawiający nie 
ma wiedzy w tym zakresie. 
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35. Czy występując osoby w stosunku, do których, toczy się postępowanie o choroby 

zawodowe i osoby którym w okresie ostatniego roku przyznano choroby zawodowe? 
Odpowiedź: Pracownicy od dnia 1.12.2011 r. wykonują pracę u obecnego Wykonawcy 
usługi, do którego przekazani byli na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy, Zamawiający nie 
ma wiedzy w tym zakresie. 
 
36. Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości osobodni w okresie ostatniego pół roku. 
Odpowiedź: obecnie żywionych jest 170 pacjentów dziennie, średnia iloć osobodni za 

okres ostatnich 12 miesięcy: XI.2016: 5045, XII 2016: 4540, I.2017: 4844, II.2017: 4583, 

III.2017: 5232, IV.2017: 4345, V.2017: 4960, VI.2017: 4567,VII.2017: 4891, VIII.2017: 3485, 

IX.2017: 1615, X.2017: 4415. Szacowana ilość osobodni w okresie realizacji umowy 

wynosi tyle, ile Zamawiający zapisał w ogłoszeniu: 5200. 

 
37. Prosimy o informację jaka jest aktualnie stawka żywieniowa (koszt osobodnia netto i brutto) 

ponoszona przez Zamawiającego i jaka firma aktualnie realizuje Zamówienie dla Zamawiającego? 
 

Odpowiedź: aktualna cena osobodnia to 11,67 zł netto, 12,60 zł brutto. Ponadto 

obecnemu Wykonawcy wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie miesięczne wynikające z 

aneksów  podpisanych na podstawie  art. 8-10 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie 

ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1265), w wysokości wynoszącej 7 383,58 zł netto miesięcznie, 7974,27 brutto 

miesięcznie. 

 
38. W związku z ww. pytaniami oraz potrzebą dokonania audytu kuchni prosimy o przesunięcie 

o kilka dni termin złożenia ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. 

Zamawiający nie widzi przeszkód w dokonaniu wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu jej 

terminu. 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia. 

 

 

                                                                                                  Prezes Zarządu 

                                                                                                    Wojciech Machelski 


