
  

 
Samodzielny Publiczny 

SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU 
 

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 

Sosnowiec, dn. 30.04.2013r.  
 

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 5 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Usługę Ŝywienia pacjentów szpitala. 
Znak sprawy: ZP-2200-10/13 
 
        Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U.  
z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niŜej: 
 
1. Prosimy o podanie listy stanowisk osób przeznaczonych do przejęcia wraz z pełną informacją dotyczącą 
wszystkich składników wynagradzania dla kaŜdej z przejmowanych osób. 
Odpowiedź: ze względu na moŜliwość identyfikacji konkretnych pracowników nie moŜemy przekazać Ŝądanych 

informacji nt. staŜu pracy, stanowiska, wieku. Zgodnie z uchwałą Sądu NajwyŜszego z dn. 16.07.1993r. (sygn. 
Akt I PZP 28/93) ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę 
moŜe naruszać dobra osobiste w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego. Ponadto znane jest stanowisko 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych opublikowane w serwisie prawno-pracowniczym nr 
4/2012, (dostęp do treści poprzez link WWW.giodo.gov.pl/plik/id_p/2578/j/pl/)  

Ujawnienie informacji o wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia w odniesieniu do kaŜdego 
stanowiska prowadzi do sytuacji, w której moŜliwe byłoby powiązanie wysokości wynagrodzenia z 
pozostałymi danymi osobowymi pracowników. Wobec powyŜszego przekazanie danych w tej formie naleŜy 
uznać za prawnie niedopuszczalne.  

- przekazywani pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach: kierownik, kucharz, pomoc kuchenna, magazynier, 
sprzedawca 

- 17 osób jest zatrudnionych w ramach umów o pracę na czas nieokreślony, 1 osoba jest zatrudniona na czas 
określony do 31.12.2013 r. 

- wszyscy pracownicy zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy 
- w okresie realizacji zamówienia 9 osób nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej na poszczególnych 

stanowiskach w wysokości procentowej wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop 
wypoczynkowy: 

stanowisko % nagrody

ilość osób 
uprawnionych do 
12 m-cy realizacji 

zamówienia

ilość osób 
uprawnionych 

powyŜej 12 m-ca 
realizacji 

zamówienia

Pomoc kuchenna 75 1

Pomoc kuchenna 150 1

Pomoc kuchenna 150 1

Kucharz 100 1 1

Kucharz 150 1 1

sprzedawca 150 1

kierownik 200 1

 
2. Prosimy o podanie dat zatrudnienia u obecnego pracodawcy w odniesieniu do wszystkich przejmowanych 
pracowników. 
Odpowiedź: Tabela urlopów stanowi załącznik do Wyjaśnień Zamawiającego 1.  
3. Prosimy o podanie pełnej informacja nt. wysokości nagród jubileuszowych przysługujących w/w 
pracownikom w okresie realizacji zamówienia. 
Odpowiedź: jak w pytaniu 1.  
4. Prosimy o podanie dat urodzenia osób przeznaczonych do przejęcia. Czy wśród osób do przejęcia są osoby 
po 50 roku Ŝycia? Czy są osoby, które w ciągu najbliŜszych 36 miesięcy nabędą prawa do świadczeń 
emerytalnych? 
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Odpowiedź: wśród osób przeznaczonych do przejęcia na zasadzie art. 231 jest 5 osób po 50-tym roku Ŝycia, w 
tym 3 osoby korzystają z ochrony wynikającej z art. 39 KP. Po 31.10.2013 r. kolejna osoba zostanie objęta 
ochroną jw. 
5. Prosimy o podanie zestawienia zaległych i bieŜących urlopów na dzień 16.04.2013 roku. 
Odpowiedź: Tabela urlopów stanowi załącznik do Wyjaśnień Zamawiającego 1. 
6. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego kopi obowiązującego dzisiaj Regulaminu 
Pracy, Wynagradzania oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Odpowiedź: Dokumenty stanowią załącznik do Wyjaśnień Zamawiającego 1. 
7. Jaka jest forma, rodzaj i termin zatrudnienia osób przeznaczonych do przejęcia? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ i powszechnie obowiązującymi przepisami.  
8. Prosimy o podanie w formie zestawienia  informacji :  ilu pracowników znajduje się obecnie na urlopach 
wychowawczych, macierzyńskich i bezpłatnych. 
Odpowiedź: Nie występuje.  
9. Ilu pracowników  przebywało na zwolnieniach lekarskich powyŜej 30 dni w ciągu ostatnich 12 m - cy, w tym 
równieŜ przebywających na zasiłku rehabilitacyjnym; 
Odpowiedź: 1 osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim powyŜej 30 dni, brak osób na zasiłku rehabilitacyjnym.  
10. Ilu pracowników przebywa aktualnie na zwolnieniach lekarskich powyŜej 30 dni, w tym równieŜ 
przebywających na zasiłku rehabilitacyjnym; 
Odpowiedź: jak wyŜej.  
11. Prosimy o podanie informacji czy wśród osób do przejęcia są osoby niepełnosprawne  - jeśli tak w jakim 
stopniu niepełnosprawności? 
Odpowiedź: Brak. 
12. Czy wszystkie przejmowane osoby mają waŜne badania lekarskie i aktualne ksiąŜeczki zdrowia? Prosimy o 
podanie dat granicznych dla kaŜdej przejmowanej osoby, kiedy kończy jej się waŜność badań lekarskich. 
Odpowiedź: Większość badań lekarskich waŜna jest do 2014 r. pracownicy posiadają aktualne ksiąŜeczki 
zdrowia.  
13.  Prosimy o potwierdzenie, Ŝe na dzień 31 sierpnia wszelkie zobowiązania obecnego pracodawcy wobec 
przeznaczonych do przejęcia przez nowego Wykonawcę pracowników są w całości uregulowane oraz Ŝe obecny 
pracodawca nie posiada Ŝadnych zobowiązań przeterminowanych wobec w/w pracowników. 
Odpowiedź: Zobowiązania wobec pracowników regulowane są na bieŜąco.  
14. Ilu pracownikom brakuje nie więcej niŜ 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeŜeli okres zatrudnienia 
umoŜliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. 
Odpowiedź: jak w wyjaśnieniach wyŜej.  
15. Czy pracownicy, którzy są przeznaczeni do przejęcia naleŜą do personelu wydającego posiłki na oddziałach ? 
Odpowiedź: nie.  
16. Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany co do ilości oddziałów lub łóŜek np. 
likwidacja bądź zwiększenie? JeŜeli tak proszę o podanie przewidywanego okresu zmiany oraz ilości łóŜek 
Odpowiedź: Zamawiający planuje sukcesywne przeprowadzanie remontów, które jednak nie będą miały wpływu 
na ilość hospitalizowanych. W zakresie zmian organizacyjnych obejmujących: likwidację, otwarcie lub inne 
działania w tym związane Zamawiający nie planuje zmian, które będą miały wpływ na ilość hospitalizowanych.  
17. Gdzie ma odbywać się mycie termoportów, pojemników, wózków transportowych? Czy Zamawiający 
wyznaczył odpowiednio przygotowane pomieszczenia? JeŜeli nie to w jakim zakresie Wykonawca powinien 
przystosować pomieszczenia do mycia i w jakim czasie? Czy w okresie przystosowania pomieszczeń zmywalni 
Zamawiający dopuści obecną procedurę mycia GN, termoportów i wózków w kuchenkach oddziałowych? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – organizacja usługi jest w dyspozycji Wykonawcy.  
18. Jakie są średnie ilości odpadów pokonsumpcyjnych miesięcznie?  
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi szczegółowej ewidencji w tym zakresie.  
19. Prosimy o podanie średniomiesięcznego kosztu za ostanie 12 miesięcy wszystkich mediów na kuchni i 
kuchenkach oddziałowych 
Odpowiedź: jak w załączniku do Wyjaśnień Zamawiającego.  
20. W związku z odpłatnym wydzierŜawianiem wyposaŜenia prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących 
sprzętu – załącznik nr 4– rok produkcji, stan techniczny (sprawne, uszkodzone, nie sprawne), rodzaj lub typ lub 
marka. 
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje – stosownym protokołem – sprzęt sprawny.  
21. Czy wszystkie oddziały wyposaŜone są w kuchenki oddziałowe? Ile i gdzie usytuowane są kuchenki 
oddziałowe i które oddziały obsługują, prosimy o wykaz. 
Odpowiedź: Kuchenki wspólne – lokalizacja ul. Szpitalna: Neurologia I + Udary, Wewnętrzny II + Geriatria, 
Wewnętrzny I + Dermatologia. Liczba kuchenek oddziałowych, lokalizacja:  ul. Szpitalna 1 – 6 szt. ul. 
Zegadłowicza 3  - 9 szt.  
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22. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Wykonawca będzie dostarczał posiłki do kaŜdego pacjenta? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ (dystrybucja do łóŜka pacjenta). 
23. Prosimy o udostępnienie ostatniego protokołu stacji sanitarno epidemiologicznej oraz podania czy obecnie są 
jakieś nakazy do wykonani, jeŜeli tak to prosimy o podanie terminów wykonania nakazów oraz kto jest 
odpowiedzialny za realizację uchybień? 
Odpowiedź: Brak nakazów.  
24. Czy pomieszczenia spełniają wymagania sanitarne dla prowadzenia kuchni szpitalnej i Ŝywienia pacjentów, 
jeŜeli nie to prosimy o podanie co wymaga dostosowania. 
Odpowiedź: obecnie spełniają.  
25. Czy w związku z zapisem § 8 umowy  pkt. 1. 1 nie jest moŜliwe wykorzystywanie sprzętu i pomieszczeń do 
świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.  
26. W związku z pokrywaniem kosztów bieŜących napraw i konserwacji w zakresie budowlanym, prosimy o 
doprecyzowanie zapisów dotyczących odpowiedzialności za zewnętrzną część obiektu np. dach, elewacja itp.? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.  
27. Czy wentylacja mechaniczna w kuchni jest sprawna? 
Odpowiedź: tak  
28. Czy w kuchni jest sprawna kanalizacja? 
Odpowiedź: tak  
29. Jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu? Jakie są koszty netto dozoru technicznego w skali 
roku? 
Odpowiedź: dane zawiera Załącznik do Wyjaśnień Zamawiającego, UDT podlegają windy i kotły w kotłowni 
szpitalnej.  
30. Czy windy oraz maszynownia jest w pełni sprawna? 
Odpowiedź: tak  
31. Jeśli zdaniem Zamawiającego pomieszczenia bloku Ŝywienia wymagają remontów bądź modernizacji, 
prosimy o podanie zakresu wykonania niezbędnych czynności.  
Odpowiedź: Substancja, z której korzysta Zamawiający zapewnia realizację Ŝywienia pacjentów przez 
Zamawiającego. Zamawiający nie moŜe określić czy będzie on wystarczający dla Wykonawcy, poniewaŜ 
organizacja i zabezpieczenie usługi Ŝywienia (zgodnie z SIWZ) jest w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy.   
32. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość realizacji usługi Ŝywienia  poprzez catering z kuchni zewnętrznej? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.  
33. Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących liczników: jaki rodzaj , w jakiej ilości, w jakim miejscu 
naleŜy  zainstalować - § 10 umowy  pkt. 9  
Odpowiedź: dane zawiera Załącznik do Wyjaśnień Zamawiającego.  
34. Czy kuchenki oddziałowe powinny zostać opomiarowane, czy będą rozliczane ryczałtowo? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ (moŜliwe są oba rozwiązania).  
35. Czy na wszystkich oddziałach są wózki do transportu posiłków i czy zostaną przekazane nowemu 
Wykonawcy? 
Odpowiedź: Ilość wózków jest dla Zamawiającego wystarczająca. Zgodnie z SIWZ – sprzęt do przekazania 
wyspecyfikowany jest w załącznikach do SIWZ – arkusze spisu z natury.  
36. W jakim terminie Zamawiający planuje najwcześniej przekazanie usługi nowemu Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
37. Czy Zamawiający przekaŜe przyszłemu Wykonawcy cały sprzęt wykazany w załączniku nr 4? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – oraz wyjaśnieniach wyŜej.  
38. Czy zmywaki posiadają dozowniki na płyn myjący i nabłyszczający? 
Odpowiedź: nie wszystkie.  
39. Prosimy o przedstawienie obecnego raportu Ŝywienia lub gramatury art. spoŜywczych lub ewentualnego 
wzoru za ostatnią dekadę. 
Odpowiedź: Wykonawca winien dokonać kalkulacji na podstawie i w oparciu o przedstawione przez 
Zamawiającego warunki w SIWZ a w szczególności Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia z tabelami i załącznikami, w tym w szczególności opis diet i gramatura. 
40. Czy wykonawca udostępni pomieszczenia na składowanie  odpadów pokonsumpcyjnych w obu 
lokalizacjach? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz zasadami obowiązującymi u Zamawiającego.  
41. Prosimy o przekazanie obecnego jadłospisu dekadowego  
Odpowiedź: Wykonawca winien dokonać kalkulacji na podstawie i w oparciu o przedstawione przez 
Zamawiającego warunki w SIWZ a w szczególności Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia z tabelami i załącznikami. Dotychczasowy jadłospis Zamawiającego jest bezprzedmiotowy. 
42. W związku z  warunkiem:   
„Wykonawca  wykaŜe minimum 2 usługi całodziennego Ŝywienia pacjentów szpitala z dzienną liczbą Ŝywionych 
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minimum 450 osobodni kaŜda, świadczonych nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące kaŜda, w okresie 
ostatnich  trzech lat,...” zwracamy się uprzejmą prośba o: 
- skrócenie okresu świadczenia usługi np. na 12 miesiące lub nie wykazywanie okresu realizacji. Wykonawcy 
Ŝywiący pacjentów szpitali realizują  umowy  w sposób cykliczny i powtarzający się posiadają wystarczające 
doświadczenie, Ŝywiąc 450 osób przez krótszy okres niŜ 24 ms.  
- czy Wykonawca uzna warunek dotyczący liczby Ŝywionych +/- 10%. Usługa Ŝywienia pacjentów szpitala 
charakteryzuje się duŜą zmiennością Ŝywionych osób. Placówki słuŜby zdrowia w referencjach określają liczbę 
Ŝywionych osób np. około lub średnio. 
Odpowiedź: PowyŜszy warunek objęty jest modyfikacją SIWZ, w związku z Postanowieniem KIO.  
43. Warunek : „Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą, co najmniej 
sześciomiesięcznej wartości zaoferowanej usługi” powoduje nierówne traktowanie wszystkich wykonawców (art. 
7 ust. 1 PZP) , zwracamy się z prośbą o ustalenie konkretnej kwoty jaką powinien wykazać Wykonawca na 
spełnienie warunku. 
Odpowiedź: PowyŜszy warunek objęty jest modyfikacją SIWZ, w związku z Postanowieniem KIO.  
44. Czy na spełnienie warunku: „Wykonawca posiada na dzień składania ofert aktualny system zarządzania 
bezpieczeństwem Ŝywności HACCP oraz oświadczy, Ŝe będzie świadczył usługę w całym okresie 
obowiązywania zamówienia zgodnie z procedurami tego systemu” wystarczające będzie przedstawienie 
dokumentu na dowolną jednostkę Wykonawcy?  
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ 
45. Czy na spełnienie warunku: „zaświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym w szczególności zostali wpisani 
do Rejestru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z ustawą z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia - Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 t.j. z późn. zm.)” 
wystarczające będzie przedstawienie zaświadczenia z dowolnego zakładu gastronomicznego, gdzie usługę 
Ŝywienia realizuję Wykonawca? Zaświadczenia PPIS wydawane są na konkretne kuchnie.  
Odpowiedź: PowyŜszy warunek objęty jest modyfikacją SIWZ, w związku z Postanowieniem KIO.  
46. Czy wystarczające będzie przedstawienie certyfikatu HACCP oraz ISO 22000 na dowolna jednostkę 
Wykonawcy w celu uzyskania max ilości punktów w kryterium  oceny oferty? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.  
47. Czy cena podwieczorka dla diety VI powinna być wliczona w cenę obiadu? JeŜeli tak to prosimy o zmianę 
szczegółowego formularza cenowo – asortymentowego.  Dieta podstawowa nie składa się z 4 posiłków 
wykazanych w formularzu cenowym. 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 3.1 zawiera dane zgodne z potrzebami Zamawiającego.  
 
48. Prosimy o podanie aktualnego wsadu do kotła z podziałem na poszczególne diety istniejące u 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: Wykonawca winien dokonać kalkulacji na podstawie i w oparciu o przedstawione przez 
Zamawiającego warunki w SIWZ a w szczególności Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia z tabelami i załącznikami, w tym w szczególności opis diet i gramatura. 
49. Prosimy o podanie przykładowych jadłospisów dekadowych z kaŜdego sezonu (wiosna, lato, jesień, zima) z 
poszczególnych diet wraz ze wskazaniem gramatur.  
Odpowiedź: jak wyŜej. 
50. Czy jest moŜliwość zmiany tryby przejęcia pracownikó z uwzględnieniem okresów ochronnych z art 23.1 
Kodeksu Pracy na nawiązanie nowych stosunków pracy? 
Odpowiedź: nie - zgodnie z SIWZ oraz załączonymi do Wyjaśnień Zamawiającego Regulaminów i Porozumień.  
51. Ilu pracowników wejdzie w okres ochronny wynikający z mocy prawa. 
Odpowiedź: 1 osoba spośród personelu przeznaczonego do przejęcia korzystają z ochrony wynikającej z art. 39 
KP. Po 31.10.2013 r. kolejna osoba zostanie objęta ochroną jw. 
52. Prosimy o udostępnienie informacji o stanie technicznym instalacji elektrycznej, instalacji 
wodnokanalizacyjnej, instalacji CO, instlacji gazowej oraz wentylacji. 
Odpowiedź: instalacje są sprawne. Instalacja elektryczna szpitala -, modernizacja w 2010r.- układ spełnia 
wszelkie normy bezpieczeństwa i pewności zasilania. Instalacja elektryczna kuchni nowa - modernizacja w 2008 
r i 2012 r objęła zasilanie instalacji siłowej i gniazd kuchni oraz wymianę oraz wymianę oświetlenia 
kuchni.Instalacja wodnokanalizacyjna - generalny remont sieci wodno-kanalizacyjnej w szpitalu objął kuchnię w 
2010r.  
Instalacja c.o. - nowa - wykonana w 2010 roku 
Instalacja gazowa - nowa wykonana w 2011 roku 
Instalacja parowa - nowa - wykonana 2011 roku 
Instalacja wentylacyjna - nowa - wykonana w 2011 roku 
53. Jakich koniecznych remontów lub modernizacji naleŜy dokonać na terenie kuchni? 
Odpowiedź: Zamawiający nie ma nakazów w tym zakresie – substancja była udostępniona w trakcie wizji.  
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54. Prosimy o udostępnienie protokołu z ostatniej kontroli Powiatowej Inspekcji Sanitarnej dla kuchni. 
Odpowiedź: Zamawiający nie ma nakazów w  tym zakresie. 
55. Kto ponosi odpowiedzialność za wymianę/modernizację instalacji elektrycznej, instalacji 
wodnokanalizacyjnej, instalacji CO, instlacji gazowej oraz wentylacji, pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej 
i drzwiowej.  
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.  
56. Kto ponosi odpowiedzialność za odśnieŜanie terenu przyległego do kuchni oraz dachu budynku w którym 
znajduje się kuchnia? 
Odpowiedź: Zamawiający.  
57. Czy Wykonawca moŜe równieŜ świadczyć usługi cateringowe dla innych klientów prowadząc produkcję w 
kuchni Zamawiającego? JeŜeli tak to na jakich zasadach? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (tak). 
58. Prosimy o wykaz pracowników, których będzie miał przejąć Wykonawca (bez danych osobowych) w 
wykazie prosimy umieścić staŜ pracy, stanowisko, kwalifikacje, doświadczenie. 
Odpowiedź: Wszyscy pracownicy spełniają wymogi w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych stanowiskach zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20.07.2011r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych nie będących przedsiębiorstwami (Dz.U. nr 151, poz. 896).  
W załączeniu do Wyjaśnień Zamawiającego 1 tabela zawierająca dane nt. staŜu pracy i stanowisk. 
59. Ile osób realizuje aktualnie przedmiot niniejszego zamówienia? 
Odpowiedź: pytanie bezprzedmiotowe Wykonawca winien dokonać kalkulacji na podstawie SIWZ.  
60. Jakiego rodzaju umowy zawarto z w/w osobami oraz na jaki okres? Prosimy o podanie rodzaju umów, liczby 
osób z którymi zawarto dany rodzaj umowy, okres ich obowiązywania i wynagordzenie brutto.  
Odpowiedź: 17 osób jest zatrudnionych w ramach umów o pracę na czas nieokreślony, 1 osoba jest zatrudniona 
na czas określony do 31.12.2013 r. 
61. Prosimy o przesłanie aktów wewnetrznych dot. tych pracowników tj. Regulamin Pracy, Regulamin 
Wynagrodzenia, Regulamin Premiowania itp. 
Odpowiedź: Dokumentacja stanowi załącznik do Wyjaśnień Zamawiającego 1.  
62. Prosimy o podanie wszystkich kosztów pracodawcy związanych z ich zatrudnieniem wraz z wszystkimi 
dodatkami z rozbiciem na poszczególne składniki wynagrodzeń, stanowiski, ze wskazaniem okresu za jaki 
podano te dane, prosimy o ostatni miesiąc rozliczeniowy. 
Odpowiedź: dane zawiera  załącznik – Koszt wynagrodzeń do Wyjaśnień Zamawiającego niezbędne informacje 
zostały podane w pkcie VIII szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ.  Zgodnie z uchwałą Sądu NajwyŜszego z dn. 16.07.1993r. (sygn. Akt I PZP 28/93) ujawnienie przez 
pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę moŜe naruszać dobra osobiste w 
rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego. Ponadto znane jest stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych opublikowane w serwisie prawno-pracowniczym nr 4/2012, (dostęp do treści poprzez link 
WWW.giodo.gov.pl/plik/id_p/2578/j/pl/)  
Ujawnienie informacji o wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia w odniesieniu do kaŜdego 
stanowiska prowadzi do sytuacji, w której moŜliwe byłoby powiązanie wysokości wynagrodzenia z pozostałymi 
danymi osobowymi pracowników. Wobec powyŜszego przekazanie danych w tej formie naleŜy uznać za prawnie 
niedopuszczalne. 
63. Czy wszyscy pracownicy są zatrudnieni na pełnym etacie. JeŜeli nie, to prosimy o podanie liczby osób oraz 
wymiaru obowiązującego ich czasu pracy (etatu). 
Odpowiedź: pracownicy są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy. 
64. Czy są oni objęci jakimikolwiek gwarancjami w zakresie ich zatrudnienia lub wynagradzania, które moga 
uniemoŜliwi ć modyfikację ich stosunków pracy? Czy pracownikom wypowiedziano warunki umowy w części 
dotyczącej wynagrodzenia? JeŜeli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione do dnia ich przejęcia? 
Odpowiedź: Porozumienia w załączeniu do Wyjaśnień Zamawiającego 1. Pracownikom nie wypowiadano 
warunków zatrudnienia. 
65. Czy są jakiekolwiek zaległości wobec tych pracowników? JeŜeli tak, to prosimy o podanie z jakiego tytułu, 
w stosunku do których pracowników, za jaki okres, w jakiej wyskości. 
Odpowiedź: zobowiązania wobec pracowników regulowane są na bieŜąco. 
66. czy w okresie trwania niniejszej umowy pracownicy nabędą prawo do wypłat dodatkowych składników 
wynagordzenia? JeŜeli tak to prosimy o podanie ich kwot, liczny osób uprawnionych z podziałem na stanowiska 
oraz terminy wypłat.  
Odpowiedź: w okresie realizacji zamówienia 9 osób nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej na 
poszczególnych stanowiskach w wysokości procentowej wynagrodzenia (zapisy szczegółowe znajdują się 
w Regulaminie Wynagradzania): 
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stanowisko % nagrody

ilość osób 
uprawnionych 

do 12 m-cy 
realizacji 

zamówienia

ilość osób 
uprawnionych 

powyŜej 12 m-ca 
realizacji 

zamówienia
Pomoc kuchenna 75 1
Pomoc kuchenna 150 1
Pomoc kuchenna 150 1
Kucharz 100 1 1
Kucharz 150 1 1
sprzedawca 150 1
kierownik 200 1

 
 
67. Prosimy o podanie wykazu urlopów poszczególnych pracowników tj zaległych i bieŜących.  
Odpowiedź: Tabela urlopów stanowi załącznik do Wyjaśnień Zamawiającego 1. 
68. Czy wszyscy pracownicy wykonują aktualnie pracę, czy korzystają z urlopów wypoczynkowych, przebywają 
na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub 
bezpłatnym? 
Odpowiedź: wśród osób przeznaczonych do przejęcia na zasadzie art. 231 nie ma osób przebywających aktualnie 
na świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach wychowawczych, macierzyńskich i bezpłatnych. Na dzień 
składania wyjaśnień 4 osoby korzystają z urlopów wypoczynkowych 
69. Czy wszyscy posiadają ksiąŜeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami wymaganymi w placówkach słuŜby 
zdrowia wraz z wpisami dotyczącymi wykonywania szczepień przeciw WZW typ B? 
Odpowiedź: Pracownicy posiadają badania zgodnie z wymogami (w stosunku do tych pracowników nie jest 
wymagane WZW typ B) 
70. Czy wśród praconików są osoby niepełnosprawne? JeŜeli tam, to prosimy o podanie liczby osób 
niepełnosprawnych oraz stopnia niepełnosprawności. 
Odpowiedź: brak osób niepełnosprawnych.  
71. Czy w grupie tych pracownikór znajdują sie pracownicy szczególnie chronieni? JeŜeli tak to prosimy o 
podanie ich liczby oraz jakiego rodzaju przysługuje im ochrona. 
Odpowiedź: wśród osób przeznaczonych do przejęcia na zasadzie art. 231 są 3 osoby korzystające z ochrony 
wynikającej z art. 39 KP 
72. Prosimy o podanie informacji dt dodatkowych upranień pracowników. 
Odpowiedź: dodatkowe uprawnienia: nagrody jubileuszowe, ZFŚS 
73. Czy pracownicy przeznaczeni do przejęcia są członkami związków zawodowych, w tym członakmi zarządów 
tych związków, lub zostali objęci obroną związku zawodowego? 
Odpowiedź: 16 osób spośród pracowników przeznaczonych do przejęcia na zasadzie art. 231 deklaruje 
przynaleŜność do związków zawodowych. Pracownicy ci nie śą z tego tytułu objęci ochrona stosunku pracy 
74. Prosimy o podanie wieku pracowników. Czy są pracownicy lub będą w okresie wykonywania zamówienia 
objęci ochroną w rozumieniu art 39 Kodeksu pracy (ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym) 
Odpowiedź: wśród osób przeznaczonych do przejęcia na zasadzie art. 231 jest 6 osób po 50-tym roku Ŝycia, w 
tym 3 osoby korzystają z ochrony wynikającej z art. 39 KP. Po 31.10.2013 r. kolejna osoba zostanie objęta 
ochroną jw. 
75. Czy przez byłych pracowników bądź aktualnie realizującyh przedmiot niniejszego zamówienia zostały 
wszczęte pracownicze procesy sądowe? JeŜeli tak, to w jakim stadium się znajdują, w ilu procesach zapadły 
prawomocne wyroki, na jaką kwotę opiewają, ile pozostaje w trakcie rozpoznania?  
Odpowiedź: nie 
76. Prosimy o podanie średnich ilości pacjentów  oraz ilości łóŜek na kaŜdym z oddziałów. 
Odpowiedź: dane zawierają załączniki – tabele do SIWZ oraz załącznik do Wyjaśnień Zamawiającego 
77. Prosimy o udostępnienie załączników w formie edytowalnej. 
Odpowiedź: zakres konieczny został udostępniony 
78. Wnioskujemy o zmianę terminu płatności na 30 dni. 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 
79. Prosimy o podanie sześciomiesięcznej wartości zamówienia. 
Odpowiedź: PowyŜszy warunek objęty jest modyfikacją SIWZ, w związku z Postanowieniem KIO. 
80. Prosimy o przekazanie treści porozumienia zawartego pomiędzy Zamawiającym a działającymi u niego 
Organizacjami Związkowymi w sprawie określenia gwarancji pracowniczych płaocywh i socjalnych oraz 
zatrudnienia związanych z przkształceniem zakładu pracu.  
Odpowiedź: Porozumienia i Regulaminy stanowią załączniki do Wyjaśnień Zamawiającego 1. 
81. Prosimy o udostępnienie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, o których mowa w projekcie umowy, str 
3, paragraf 8.6.  
Odpowiedź: Porozumienie zawarte pomiędzy Zamawiającym, a działającymi u niego Organizacjami 
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Związkowymi w sprawie określenia gwarancji pracowniczych płacowych i socjalnych oraz zatrudnienia 
związanych z przekształceniem zakładu pracy w załączeniu. Odrębne porozumienie, o którym mowa w rozdz. 
VII ust. 5 załącznika nr 1 do SIWZ, zostanie zawarte pomiędzy wykonawcą i Zamawiającym i będzie zawierało 
między innymi dokumentację pracowniczą, określenie nazwisk, stanowisk i warunków płacy i wyspecyfikowane 
personalnie warunki przejęcia/przekazania. Tak więc na tym etapie postępowania ze względów podniesionych 
powyŜej oraz przekazaniu wszelkich danych mających wpływ na kalkulację kosztów usługi treść porozumienia 
jest przedwczesna i bezprzedmiotowa.  
82. Jakie są koszty miesięczny z tytułu uŜytkowania mediów na terenie kuchni. 
 
83. W chwili obecnej Ŝadne z pomieszczeń nie jest przystosowane do pełnienia funkcji zmywalni centralnej. Czy 
Zamawiający przewiduje wydzielenie pomieszczenia i adaptacji przed rozpoczęciem umowy z Wykonawcą? Czy 
będzie wymagał dokonania takiej inwestycji od Wykonawcy?  
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ – jest to w dyspozycji Wykonawcy.  
84. W formularzu ofertowym Zamawiający podaje do wyliczeń średnią liczbę osobodni dla diety podstawowej, 
czy pozostałe diety wskazane przez Zamawiającego będą wyceniane tak jak dieta podstawowa? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ – w szczególności - vide Szczegółowy formularz asortymentowo cenowy.  
85. Prosimy o podanie informacji na temat stanu technicznego urządzeń będących wyposaŜeniem kuchni (środki 
trwałe), czy w wymienionym sprzęcie znajdują się urządzenia przeznaczone do kasacji lub wymagające napraw? 
Odpowiedź: Urządzenia są sprawne.  
86. Czy sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach kuchennych (wymieniony w wykazie) jest sprzętem 
wystarczającym do prowadzenia działalności pozwalającej na realizację umowy? Czy Zamawiający wymaga 
doposaŜenia przez Wykonawcę pomieszczeń kuchennych w środki trwałe? Jeśli tak to w jakie? 
Odpowiedź: Sprzęt zaoferowany przez Zamawiającego – jako przedmiot dzierŜawy – obecnie jest sprawny i 
zapewnia realizację Ŝywienia pacjentów przez Zamawiającego. Zamawiający nie moŜe określić czy będzie on 
wystarczający dla Wykonawcy, poniewaŜ organizacja usługi Ŝywienia (zgodnie z SIWZ) jest w wyłącznej 
dyspozycji Wykonawcy.   
87. Czy w kuchni istnieje moŜliwość podłączenia nowego dodatkowego sprzętu – np. kotłów elektrycznych, 
parowych lub gazowych?  
Odpowiedź: Istnieje moŜliwość  rozbudowy kuchni o nowe urządzenia  zarówno pod względem elektrycznym  , 
gazowym jak i parowym. Wymaga to uzgodnień szczegółowych z Zamawiającym oraz wyliczenia nowych mocy 
gazu i energii niezbędnych do rozliczeń finansowych 
88. Prosimy o podanie wyposaŜenia kuchenek oddziałowych oraz informację o stanie technicznym , stanie 
instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej? Kto odpowiada za stan techniczny tych pomieszczeń w 
trakcie realizacji umowy? 
Odpowiedź: Za stan techniczny uŜytkowanych przez Wykonawcę pomieszczeń i urządzeń odpowiada 
wykonawca. Wykaz urządzeń przekazano w załączniku do SIWZ . W kuchenkach oddziałowych nie ma gazu. 
We wszystkich kuchenkach są nowe okna, nowa instalacja c.o. i nowe piony kanalizacyjne. Instalacja elektryczna 
jest wszędzie miedziana. 
89. Czy dystrybucja posiłków do łóŜka pacjenta odbywa się z wózków transportowych czy z wózków 
bemarowych?  
Odpowiedź: Organizacja usługi Ŝywienia (zgodnie z SIWZ) jest w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy.   
 


