
 

   

 

ZP 17 - 2019             Otwock, dnia 10.12.2019 r. 
 

Wyjaśnienia treści SIWZ 
 
 

Informacja dla Wykonawców 
 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Otwocku” 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

 
Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia(dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 
 
Pytanie 1. 

Proszę o podanie liczby wydanych posiłków w rozbiciu na śniadania, II śniadania, obiady, podwieczorki, kolacje, 
posiłki nocne w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres styczeń 2018 – grudzień 2018. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w SP ZOZ Szpitalu specjalistycznym MSWiA w Otwocku  nie są serwowane posiłki nocne. 
Posiłki wydawane były w następujący sposób:  
Styczeń 2018 r.  

 śniadania obiady kolacje II śniadanie podwieczorek 

podstawa 3486 3479 3480   

lekka 409 422 422   

cukrzyca 451 440 440 451 440 

 4346 4341 4342 451 440 

Luty 2018 r. 

  śniadania obiady kolacje II śniadanie podwieczorek 

podstawa 3112 3109 3112     

lekka 540 561 561     

cukrzyca 353 340 341 353 340 

 
4005 4010 4014 353 340 

Marzec  2018 r. 

  śniadania obiady kolacje II śniadanie podwieczorek 

podstawa 3332 3303 3292     

lekka 503 504 501     

cukrzyca 389 378 378 389 378 

 
4224 4185 4171 389 378 



 

   

 

Kwiecień  2018 r. 

  śniadania obiady kolacje II śniadanie podwieczorek 

podstawa 2749 2724 2722     

lekka 644 676 675     

cukrzyca 402 399 412 402 399 

 
3795 3799 3796 402 399 

Maj  2018 r. 

 śniadania obiady kolacje II śniadanie podwieczorek 

podstawa 2922 2922 2922   

lekka 669 678 678   

cukrzyca 579 566 564 579 566 

 4170 4166 4164 579 566 

Czerwiec  2018 r. 

 śniadania obiady kolacje II śniadanie podwieczorek 

podstawa 2886 2898 2894   

lekka 699 711 709   

cukrzyca 456 444 444 456 444 

 4041 4053 4047 456 444 

Lipiec  2018 r. 

  śniadania obiady kolacje II śniadanie podwieczorek 

podstawa 2922 2895 2895     

lekka 684 692 692     

cukrzyca 367 358 358 367 358 

 
3973 3945 3945 367 358 

Sierpień 2018 r. 

  śniadania obiady kolacje II śniadanie podwieczorek 

podstawa 2368 2346 2342     

lekka 908 931 930     

cukrzyca 387 378 378 385 378 

 
3663 3655 3650 385 378 

Wrzesień 2018 r. 

  śniadania obiady kolacje II śniadanie podwieczorek 

podstawa 2963 2973 2971     

lekka 658 662 661     

cukrzyca 332 324 324 332 324 

 
3953 3959 3956 332 324 

Październik 2018 r. 

  śniadania obiady kolacje II śniadanie podwieczorek 

podstawa 3373 3368 3351     

lekka 565 591 587     

cukrzyca 396 378 378 396 378 

 
4334 4337 4316 396 378 

Listopad 2018 r. 

  śniadania obiady kolacje II śniadanie podwieczorek 



 

   

 

podstawa 3178 3155 3146     

lekka 606 632 630     

cukrzyca 344 337 337 344 337 

 
4128 4124 4113 344 337 

Grudzień 2018 r 

 śniadania obiady kolacje II śniadanie podwieczorek 

podstawa 2924 2883 2884   

lekka 759 765 763   

cukrzyca 449 439 437 449 439 

 4132 4087 4084 449 439 

 
Pytanie 2. 

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: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 3. 

Czy Sanepid badał u Zamawiającego jadłospisy pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami? 
 
Odpowiedź: 

Sanepid nie badał u Zamawiającego jadłospisów pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami. 
 
Pytanie 4. 

Jeżeli Sanepid badał jadłospisy, czy były wydane zalecenia dotyczące zmian w jadłospisach, oraz czy ewentualnie 
zostały one uwzględnione w SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Sanepid nie badał u Zamawiającego jadłospisów pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami  w związku  z tym 
nie było potrzeby dokonywania zmian w jadłospisach i uwzględniana tych zmian w SIWZ 
 
Pytanie 5. 

Czy Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień przed wydaniem posiłków pacjentom? 
Uchybienie które ma na myśli Wykonawca dotyczą zakresu § 12 ust. 6 projektu umowy: tj. „w szczególności na: 
niewłaściwej ilości, jakości odbiegającej od określonych standardów (np. niewłaściwa konsystencja, zbyt niska 
temperatura, zbyt duża/mała zawartość przypraw, niedogotowane składniki posiłku), odbieganiu posiłków od 
wymogów dietetycznych” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie 6. 
Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w § 10 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 

3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może 

wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 



 

   

 

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania 
umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ 
na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący 
uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za 
wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, 
jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych 
warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii 
wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym 
również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem 
jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie 
żadnych zakazów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 7. 
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Wymóg 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od formy wniesienia, jest dodatkowym 
elementem kosztotwórczym, który Wykonawcy muszą uwzględnić w cenie oferty. Po pierwsze udzielenie gwarancji 
należytego wykonania umowy wiąże się z opłatami wnoszonymi przez Wykonawcę do ubezpieczyciela lub banku. 
Niezależnie od zapłaconych składek Wykonawca jest zmuszony celem uzyskania gwarancji należytego wykonania 
kontraktu do wniesienia odpowiednich zabezpieczeń w postaci np. depozytu gotówkowego, blokady środków na 
rachunku, hipoteki lub innych poręczeń majątkowych.  

Konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy powoduje zamrożenie istotnej części kapitału 
obrotowego na czas trwania kontraktu, którego koszt utrzymania w tym czasie Wykonawca doliczy do kosztów 
gwarancji. W konsekwencji spowoduje to podwyższenie kosztów wykonania usługi dla Zamawiającego, co przy 
długim okresie trwania umowy i dużej wartości zamówienia zawyży wartość oferty w sposób nieadekwatny do 
przedmiotu zamówienia.  
Ponadto nadmieniamy, iż na chwilę obecną koszty uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu są znacząco 
wyższe niż to miało miejsce kilka lat temu, wpływ na takie koszty ma obecna sytuacja gospodarcza kraju w danej 
branży (koszty niniejsze wzrosły ze względu na fakt, iż wiele przedsiębiorstw budowlanych, które podpisały umowy o 
świadczenie usługi publicznej, nie zrealizowały swoich zobowiązań czego następstwem było wypłacanie przez firmy 
ubezpieczeniowe i banki należności z tytułu wystawionych przez nie gwarancji). 
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o obniżenie 
wysokości zabezpieczenia do 2%. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ. 
 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 
MSWiA w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
 


