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   Opole, 16.11.2021r.  

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ  

na podstawie art 284 ust. 2, 3 i 6 1oraz art. 286 ust.1 i 3 ustawy PZP 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w trybie podstawowym  
z możliwością negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy PZP (Dz. U. z 
2021, poz. 1129), pn. „Przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego 
Centrum Onkologii w Opolu”.  Nr postępowania FAZ.2800.103.2021-TP 
 

I. Wyjaśnienia treści SWZ 
Pytanie: 

1.  Zamawiający określił ilość białka, tłuszczu i węglowodanów w poszczególnych dietach. Na podstawie 
Norm Żywienia dla Populacji Polski i ich zastosowanie pod redakcją Jarosza i wsp. z 2020r. zaleca się, 
by w żywieniu dzieci, młodzieży i dorosłych białko stanowiło 10 – 20%, węglowodany 45 – 65%, tłuszcze 
20-35%. Czy Zamawiający wyraża zgodę na planowanie jadłospisów zgodnie z aktualnymi normami? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, normy Jarosza są normami populacyjnymi i dotyczą żywienia człowieka 
zdrowego, a nie chorego, gdzie zapotrzebowanie na wiele składników jest większe. 
 
Pytanie: 

2. Czy Zamawiający wymaga zupy mlecznej do śniadania dla diety cukrzycowej ? 
 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie: 
 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na planowanie jadłospisów w okresach 14-dniowych? Planowanie 
rytmem dwutygodniowym umożliwia większe urozmaicenie jadłospisu, a także jego bilansowanie pod 
względem wartości odżywczych. 

 
Odpowiedź: Nie, prosimy o planowanie jadłospisów zgodnie z SWZ 
 
Pytanie: 

4. Wykonawca prosi o doprecyzowanie jakie diety powinny być planowane w jadłospisie okresowym? 
Dekadowym?  

Odpowiedź: Wszystkie, które są stosowane w szpitalu. 
 
Pytanie: 

5. Czy Zamawiający wymaga by do dań obiadowych w których zawarte są warzywa np. kaszotto z mięsem 
i warzywami, risotto z mięsem i warzywami planowana była również surówka lub porcja warzyw 
gotowanych? 

Odpowiedź: Nie, wymagana porcja warzyw ma być w risotto lub kaszotto. 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@onkologia.opole.pl
http://www.onkologia.opole.pl/


Strona 2 z 3 

 

 
6. Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownych o których mowa w umowie w §6. 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 które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, 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: Nie wyrażamy zgody. Zapisy projektu umowy pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 

 
7. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku 

nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających 
z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie, objęcie kwarantanną) 
Uzasadnienie: Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w 
sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w 
stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim czy objętych 
kwarantanną. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. 
wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w 
sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak 
na wstępie. 

Odpowiedź: Wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy wynika wprost z art. 95 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ma obowiązek  wprowadzić taki wymóg jeżeli realizacja 

zamówienia wymaga się czynności , których wykonanie może zostać zakwalifikowane jako wykonywanie 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p. . Taką czynnością jest niewątpliwie przygotowywanie posiłków. 

Zamawiający ma zatem obowiązek taki wymóg postawić, bez względu na wolę Wykonawcy. 

8. Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w § 7 umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie 
umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy  wprowadzenie następującego zapisu: 
„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów 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: Nie wyrażamy zgody. Zapisy projektu umowy pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 
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II. Zmiany treści SWZ 
 

1. Zmienia się treść załącznika 1b do SWZ 

2. Zamawiający informuje, że w na podstawie art. 286 całkowicie wykreśla w SWZ oraz ogłoszeniu 
kryterium podmiotowe, niezgodne z  opisane jako: „Ilość dziennie wydawanych przez Wykonawcę 
posiłków”, w związku z czym zmienia się treść ust. 2 w rozdziale XVIII SWZ, „OPIS KRYTERIÓW 
OCENY OFERT,  WAGI KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT” , który otrzymuje brzmienie: 

„2. Ocena  ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 
 

L.P. KRYTERIUM SPOSÓB OBLICZANIA RANGA  

1 Cena oferty 

          Cmin 
WC = x ----------- x 90pkt. 
              Cµ  

 WC  - wartość punktowa oferty w ramach kryterium „cena” 
Cmin  - najniższa zaoferowana cena  
Cµ     - cena oferty badanej  
 
Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez wykonawcę, 
zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru 

max = 90 pkt,  

90% 

2 
Jakość – 
posiadane 
certyfikaty 

- brak certyfikatów – 0 pkt  
- Certyfikat ISO 14001 – 5 punktów  
- Certyfikat ISO 22000 – 5 punktów 

max = 10 pkt, min. = 0 pkt. 

10% 

 
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę oferty (maks. 90pkt) + Jakość – 
posiadane certyfikaty (maks. 10pkt) 

 
Minimalna ilość na wydawaniu co najmniej 100 posiłków dziennie jest warunkiem udziału w postępowaniu 
(Rozdział VIII SWZ) 
   
Z uwagi na wprowadzona zmianę SWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22.11.2021r. godz. 12.00 
 
 
 
Opracowały 
Joanna Gruszka 
Katarzyna Wojdyła  
Anna Gąska 
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