
 

ul. Katowicka 66A 
45-061 Opole 
NIP 754-25-57-814 
REGON 531420768 

tel. 077/441 60 01 
fax. 077/441 60 03  
sekretariat@onkologia.opole.pl  
www.onkologia.opole.pl 
 

 

   Opole, 16.05.2022r.  

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ  

na podstawie art 284 ust. 2, 3 i 6 oraz 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. „ Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów SP ZOZ 
Opolskie Centrum Onkologii  w Opolu przez okres 14 miesięcy”, Nr postępowania FAZ.2800.35.2022-TP 
 
 

I. Wyjaśnienia treści SWZ 
1. 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). 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. 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:  Zgodnie z SWZ. Wykonawca ma zapewnić spełnienie w/w warunku zgodnie z treścią art. 
95 PZP w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.  

2. Wnosimy o dodanie do treści SWZ badania podstawy wykluczenia Wykonawcy określonej w art. 109 ust. 1  
pkt 5) i 7) ustawy z dn. 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). 
Uzasadnienie: Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano 
ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach 
wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie Wykonawcy. Przesłanki z art. 
109 ust. 1  pkt 5) i 7) PZP podobnie jak pozostałe przesłanki fakultatywne przewidziane w ww. postępowaniu 
pozwalają na dodatkowe badanie sytuacji podmiotowej wykonawcy.  Postawa wykonawcy, stopień należytego 
bądź nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, czyli aspektu jakościowego i merytorycznego 
wywiązania się z realizacji obowiązku przyjętego w złożonej ofercie powinny być naczelną kwestią 
weryfikowaną przez Zamawiających dbających o udzielanie zamówień publicznych rzetelnym i wiarygodnym 
wykonawcom. Zamawiający będący szpitalem w szczególny sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka 
związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. Brak w przedmiotowym 
postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1  pkt 5) i 7) 
PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia 
Wykonawców. 

     Odpowiedź: Zamawiający ustala podstawy do wykluczenia.  Zgodnie z zapisami w SWZ. 
3. Zamawiający w §1 art. 4 wzoru umowy poprzez zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia 

szacunkowej ilości zamawianych posiłków w przypadku zmniejszenia ilości hospitalizowanych pacjentów” 
ogranicza realizację zamówienia. Ze względu na fakt, iż ilość jest podstawowym czynnikiem odpowiadającym 
za wynik kontraktu prosimy o określenie minimalnego poziomu realizacji zamówienia w wysokości 80%. Im 
niższy poziom realizacji zamówienia, tym wyższa cena dla Zamawiającego. Prosimy o zmianę w tym 
zakresie. Mając na uwadze sytuację związaną z COVID-19 wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy, iż w 
przypadku spadku ilości żywionych  o 20% , który będzie utrzymywał się przez okres powyżej jednego 
miesiąca przyszły wykonawca będzie miał możliwość ubiegania się o ryczałt finansowy, który pozwoli na 
pokrycie strat finansowych  wynikających  z utraty planowanego obrotu. Taka możliwość na etapie 
kalkulowania ceny pozwoli na niewliczanie tego ryzyka w cenę za osobodzień. Zatem wnosimy o  wykreślenie 
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§1 art. 4 umowy i  wprowadzenie zapisu: Zamawiający zastrzega, iż w przypadku zmniejszenia ilości posiłków 
określonej w specyfikacji: 

a) poniżej 20% do poziomu 30% w skali miesiąca, wykonawca ma prawo naliczyć 20% wzrost cen wskazach                 
w formularzu ofertowym,  

b)poniżej 30% do poziomu 40%  w skali miesiąca, wykonawca ma prawo naliczyć 35% wzrost cen wskazach            
w formularzu ofertowym,  

c) powyżej  40% do poziomu 40%  w skali miesiąca, wykonawca ma prawo naliczyć 90% wzrost cen wskazach                     
w formularzu ofertowym, 

   Jeżeli Zamawiający przewiduje zmniejszenie liczby zamawianych posiłków, powinien zastosować mechanizm, 
o którym mowa w art. art. 433 pkt 4 Pzp. Czasowe ograniczenia w przedmiocie zamówienia mają ogromny 
wpływ na rentowność umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Istnieje prawidłowość ekonomiczna, 
zgodnie z którą im większy przedmiot zamówienia, tym niższe koszty ponosi wykonawca (tzw. ekonomiczny 
efekt skali – koszty nie rosną wprost proporcjonalnie do wielkości produkcji, lecz maleją), na skutek czego w 
takim wypadku wykonawca jest w stanie zaoferować niższą cenę. Jeśli jednak już po zawarciu umowy 
przedmiot zamówienia zmaleje w stopniu znacznym, okaże się, że wykonawca nie jest w stanie osiągnąć 
efektu skali i otrzymuje wynagrodzenie po cenach niższych od takich, jakie zaoferowałby, gdyby jeszcze 
przed złożeniem ofert zamawiający zmniejszył przedmiot zamówienia. W dodatku, wykonawca ponosi tzw. 
koszty alternatywne, czyli koszty „utraconych szans”, gdyż poprzez fluktuacje wielkości przedmiotu 
zamówienia zobowiązany jest utrzymać w gotowości – w rezerwie – określoną ilość personelu, sprzętu i 
asortymentu na wypadek nagłego przywrócenia ograniczonego przedmiotu zamówienia do pierwotnej 
wartości, które to zasoby mógłby wykorzystać do świadczenia usług w innym miejscu. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Projektu umowy w § 8  poprzez dodanie w § 8 ust. 12            
o następującej treści: 

„12. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu umowy na poziomie min. 60 %.” 
 
4. W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 31 marca 2020 r. pod poz. 

568 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych                              
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: "Ustawa"), Prosimy o wprowadzenie                         
do projektu umowy zapisów zgodnie z propozycja poniżej: 

   Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 lub innymi chorobami 
zakaźnymi, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa, może w uzgodnieniu z 
wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:  

1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej 
części,  

2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych 
3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile 

wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 
umowy 

Odpowiedź: Brak Zgody. Zapis nieaktualny. 

5. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 
112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o podanie aktualnej ceny jednostkowej za realizację przedmiotu 
zamówienia jako ceny osobodnia z podziałem na wsad do kotła.   

Odpowiedź: Pytanie nie  dotyczy SWZ. 
6. Zamawiający przewidział szereg możliwości wypowiedzenia umowy. Zwracamy się z wnioskiem o 

wprowadzenie w wzorze umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 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 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 
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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. Ponadto Zamawiający w paragrafie                             
7 projektowanych postanowień umowy nadał tylko sobie prawa do rozwiązania. 

     Odpowiedź: Zapis dotyczy umownego prawa odstąpienia. Brak zgody na proponowane zmiany. 
Modyfikacja tytułu § 7. Do umowy zastosowanie mają przepisy K.C. poza zakresem regulowanym 
umową. 

7. Zgodnie art. 436 ust. 3 Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych  na poziomie aż 35% 
wartości umowy, wnosimy o włączenie zapisu do projektu umowy; „Łączna maksymalna wartość kar 
umownych nie może przekroczyć 10% wartości, umowy brutto”. Obecny zapis powoduje, iż Wykonawcy  
zostaje naliczona wyższa kara umowna za nieprawidłową realizację niż w przypadku nie zrealizowania jej. 
Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych. 

     Odpowiedz: Brak zgody. Zgodnie z Projektem Umowy. 
 

8. Prosimy o podanie średniej ilości zamawianych posiłków w ostatnich 12 miesiącach. 
Odpowiedź: 
26.200 śniadań na 12 miesięcy 
26.400 obiadów na 12 miesięcy 
27.400 kolacji na 12 miesięcy 

9. Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania umowy prace remontowo-inwestycyjne wyłączające 
poszczególne oddziały lub inne zdarzenia ograniczające przyjęcia pacjentów? 

     Odpowiedź: Zamawiający nie planuje ograniczania przyjęć pacjentów. 
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodne na wprowadzenie, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego drugiego 

jadłospisu 14-dniowego, który występował by naprzemiennie z jadłospisem wzorcowym załączonym do 
oferty? Jadłospis ten będzie zgodny z założeniami SIWZ oraz  zostanie przedstawiony do akceptacji 
Zamawiającemu. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli na urozmaicenie żywienia pacjentów 
przebywających w placówce.  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

11. Wykonawca prosi o doprecyzowanie jakie diety powinny być zawarte w jadłospisach 14 dniowych 
przekazywanych Zamawiającemu do akceptacji ? 

     Odpowiedź: Pozostałe diety wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ bez diety podstawowej  
i diety łatwostrawnej, ponieważ te dwie diety powinny zostać załączone bezpośrednio do oferty. 

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wdrożenie darmowego systemu zamawiania posiłków w formie online 
dostępnej na każdym oddziale Zamawiającego? Oferowany program jest intuicyjny i wymaga wyłącznie 
komputera z dostępem do Internetu. Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie pełnego szkolenia dla 
Koordynatorów ds. Żywienia w szpitalu oraz osób pracujących na oddziałach. Wprowadzenie systemu 
zamawiania posiłków umożliwia skrócenie czasu prowiantowania posiłków, wpływ w realnym czasie korekt 
wprowadzanych przez Zamawiającego do systemu produkcyjnego, zamawianie dodatków zapisanych w 
umowie, proste rozliczenie miesięczne oraz generowanie wszystkich niezbędnych gotowych danych do faktur. 
Ponadto Dietetyk Zamawiającego ma ciągły nadzór nad prawidłowością zaprowiantowania oddziałów w 
dowolnym czasie, poprzez wejście na stronę systemu, a także dostęp do składu oraz wartości odżywczych 
planowanych jadłospisów. 

     Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 

13. Czy zupa mleczna do śniadania ma być planowana również dla diety cukrzycowej?  
    Odpowiedź: Tak. 

14. Czy Zamawiający wymaga by do dań jednogarnkowych, które w swoim składzie zawierają już warzywa, 
węglowodany oraz pełnowartościowe białko, np. ryż z kurczakiem i warzywami, kaszotto z mięsem i 
warzywami, planowana była dodatkowo porcja warzyw w formie surówki lub warzyw gotowanych? 
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Odpowiedź: Nie. 
15. Czy Zamawiający dopuszcza planowanie  dań takich jak kopytka, kluski śląskie w postaci półproduktów 

mrożonych?  
Odpowiedź: Nie. 

16. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie dopuszczalnych odchyleń (w %) od wymaganej wartości 
energetycznej i odżywczej w jadłospisach okresowych np. dwutygodniowych. Zwyczajowo stosowane jest 
odchylenie +/- 10%.  

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ. 
17. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mleka w proszku, szczególnie w okresie letnim. Produkt ten jest 

bezpieczniejszy pod względem mikrobiologicznym. 

Odpowiedź: Nie. 
18. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego jakości planowanych wędlin. Jaką 

zawartość procentową mięsa powinny posiadać wędliny o których mowa? 
    Odpowiedź: Minimum 80% mięsa. 
19. Prosimy o doprecyzowanie  w jakiej gramaturze powinna być planowana sałata do śniadania i kolacji.  
     Odpowiedź: 3 liście. 
20. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu SIWZ i możliwość planowania schabu i szynki wieprzowej w postaci 

gotowanej dla diety łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu.  Według nowych wartości  odżywczych z 2017 
roku opublikowanych przez IŻŻ w Warszawie zawartość tłuszczu w schabie wynosi 4,2g/100g a w szynce 
wieprzowej 4,7 g/100g. Wartości te pozwalają na odpowiednie zbilansowanie diety łatwostrawnej                    
z ograniczeniem tłuszczu.  

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ. 
21. Czy Zamawiający dopuszcza planowanie wędlin z dodatkiem wieprzowiny w diecie łatwostrawnej                             

z ograniczeniem tłuszczu? 

 Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ. 
22. Czy zamawiający dopuszcza  jako dodatek warzywny do obiadu w diecie łatwostrawnej z ograniczeniem 

tłuszczu: buraczki gotowane , bardzo drobno startą surówkę z marchewki i jabłka, drobno startą surówkę                      
z selera i jabłka, które są zalecane w umiarkowanych ilościach w tej diecie? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ. 
23. Czy zamawiający dopuszcza  jako dodatek warzywny do śniadania i kolacji w diecie łatwostrawnej                           

z ograniczeniem tłuszczu  sok pomidorowy jako zamiennik pomidora w całości?  
      Odpowiedź: Tak. 
24. Czy zamawiający dopuszcza na śniadanie w diecie łatwostrawnej z ograniczeniem tłuszczu podawanie kaszy 

jaglanej na mleku, kaszy jęczmiennej na mleku,  płatków pszennych na mleku, płatków owsianych na mleku? 
     Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie dodatki, za wyjątkiem płatków pszennych.  
25. Zamawiający w załączniku nr 1a pisze: „W ramach przekąski Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

codziennie wraz ze śniadaniem lub obiadem , odpowiednio do diety: sok owocowy lub warzywny, jogurt 
naturalny, kefir, budyń, galaretkę owocową , herbatniki lub owoc.” Prosimy o informację czy w ramach 
przekąski Wykonawca może planować również inne dodatki jak np. drożdżówka,  kisiel, koktajl owocowy, 
biszkopty, wafle ryżowe, ciasto drożdżowe.  
Odpowiedź: Tak. 

26. Czy Zamawiający dopuszcza  w diecie łatwostrawnej z ograniczeniem tłuszczu owoce cytrusowe, 
brzoskwinie, morele, banany, jabłka pieczone i gotowane, które są zalecane w tej diecie? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

27. Zamawiający w załączniku nr 1a pisze: „W ramach przekąski Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
codziennie wraz ze śniadaniem lub obiadem , odpowiednio do diety: sok owocowy lub warzywny, jogurt 
naturalny, kefir, budyń, galaretkę owocową , herbatniki lub owoc.” W jakiej ilości mają być planowane te 
produkty? 

     Odpowiedź: Porcja 150-200g 
28. Zamawiający w załączniku nr 1a pisze: „Ryby muszą pojawić się nie rzadziej niż 4 razy w 2 tygodniowym 

jadłospisie , w tym 2 razy jako dodatek białkowy do obiadu w piątki”. Czy zapis ten dotyczy wszystkich diet? 
    Odpowiedź: Tak. 
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29. Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie ilościowe wymaganego depozytu opisanego w załączniku                
nr 1a. 
Odpowiedź: Zapotrzebowania są z poszczególnych oddziałów, może to być na przykład: kostka masła, 
kilka porcji jednorazowych opakowań dżemów lub szynek.  

30. Czy Wykonawca dopuszcza stosowania miękkich margaryn kubkowych celem ograniczenia podaży 
cholesterolu i profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych w diecie z ograniczeniem łatwo przyswajalnych 
węglowodanów? 

     Odpowiedź: Nie. 
31. Wykonawca prosi o wprowadzenie w załączniku nr 1, procentowego podziału składników odżywczych w 

diecie. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami IŻŻ oraz Normami Żywienia dla Populacji Polski i ich zastosowania 
pod redakcją Mirosława Jarosza i wsp. z 2020 roku, diety dla dzieci, młodzieży i dorosłych powinny zawierać: 
węglowodany 45-65%, białko 10-20%, tłuszcze 20-35% .  

      Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
32. Czy Wykonawca słusznie interpretuje, że wartości energetyczne i odżywcze diet, przedstawione w załączniku 

nr 1, powinny być bilansowane jako średnia wartość odżywcza z okresu 10 lub 14 dni? Zgodnie z zaleceniami 
IŻŻ i „Podstawami naukowymi żywienia w szpitalu” pod red. Jana Dzieniszewskiego  wg. których to: ”Z uwagi 
na dość duża zmienność  w zakresie składu i wartości odżywczej, jaką cechują się produkty spożywcze, jak 
również często zróżnicowany  stopień przyswajania składników odżywczych  aktualnie uważa się, że 
stosowane w żywieniu zbiorowym jadłospisy  powinny być bilansowane nie codziennie, lecz w dłuższych 
przedziałach czasowych np. raz na tydzień, 10 lub 14 dni.”  

     Odpowiedź: Każdy dzień diety powinien spełniać kryteria SWZ. 
33. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że jadłospis wzorcowy powinien być zbilansowany pod względem wartości 

energetycznej i odżywczej w okresie 14 dni tzn. Zamawiający za poprawny uzna jadłospis, którego średnie 
wartości w przedziale 14 dni będą mieściły się w wartościach energetycznych i odżywczych diet podanych              
w załączniku nr 1 do SIWZ?  

     Odpowiedź: Każdy dzień diety powinien spełniać kryteria SWZ. 
34. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla diet lekkostrawnych, które mają duże ograniczenia dietetyczne, 

dodatki warzywne lub owocowe mogły występować częściej niż 2-3 razy w tygodniu.  
     Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko dla diety łatwo-strawnej z ograniczeniem tłuszczu. 
 

II. Zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu 
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.05.2022r. do godziny 12:00. 
 
 
 
Opracowały:          Zatwierdził: 
Elżbieta Duda 
Joanna Gruszka 
Katarzyna Wojdyła  
Beata Kopeć 
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