
1 z 4 

   Opole Lubelskie, dnia 16 kwietnia 2018 roku 
A.AT.381/1/2018 
 
                                                                               Wszyscy Wykonawcy, 
  uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu 
   
Dotyczy:   postępowania pn. usługi przygotowywania posiłków dla pacjentów  Powiatowego Centrum Zdrowia sp. 
 z o. o.,  
 
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Opolu Lubelskim informuje, że w postępowaniu przetargowym  
na usługi przygotowywania posiłków dla pacjentów  Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o, wpłynęły pytania, na 
które zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579), Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi: 
 
 
Pyt. 1.  
Zwracamy się z prośba o wprowadzenie we wzorze umowy- Załącznik nr 5 do SIWZ zapisu umożliwiającego 
stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego 
zapis: „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 2-4 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. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający świadczy usługi w sposób ciągły, nieprzerwalny,  
a żywienie pacjentów jest integralną częścią procesu leczniczego i towarzyszy procedurom medycznym, dlatego też 
biorąc pod rozwagę Zamawiający nie widzi możliwości ani potrzeby wprowadzania zmian proponowanych przez 
Wykonawcę, tym bardziej że umowa ma określony termin realizacji, i nie jest zawierana na czas nieokreślony. 
Ponadto proponowany przez wykonawcę zapis rodzi wątkowości co do subiektywnej oceny bliżej nieokreślonych 
przez Wykonawcę „ważnych powodów”.  Zamawiający w paragrafie 13 wskazał otwarty katalog możliwości 
aneksowania postanowień umowy, choćby  pkt.1.6. i nigdzie nie zastrzegł, że zmianie nie może podlegać termin 
realizacji zamówienia. 
 
Pyt. 2.   
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). 
 
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. 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." 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę 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). 
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Pyt. 3. 
Prosimy o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie wymogu podania nazwy oraz adresu podwykonawcy. Z treści art. 
36ba p.z.p. regulującego wprowadzanie nowych podwykonawców oraz treści formularza jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie 
podwykonawców znanych na etapie składania oferty. W szczególności będą to podwykonawcy, którzy 
udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny.  
Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy  
z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi 
Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane 
i informacje o podwykonawcy. 
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 
Odp.  Zamawiający odstępuje od wymogu podania nazwy oraz adresu podwykonawcy na etapie składania oferty,  
z wyłączeniem okoliczności powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów. Stosowne 
oświadczenie Wykonawca będzie składał w momencie zawierania umowy zgodnie z §14 wzoru umowy. 
 
Pyt. 4.  
Zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi z zachowaniem najwyższej staranności, 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, norm, procedur w zakresie usług żywienia. 
Czy w związku z powyższym Wykonawca dobrze rozumie, iż wymagane dokumenty, które należy złożyć na 
wezwanie Zamawiającego wyszczególnione w pkt VI ppkt 6.2. oraz 6.3. SIWZ : 
- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającą zakład wprowadzający do obrotu 
żywność i uzyskanie wpisu do rejestru zakładów, które wprowadzają do obrotu żywność, o których mowa w art. 
61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z dn. 29 czerwca 2010r. Dz. U. 
nr 136 poz. 914 ze zm.)  
- certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu HACCP, 
- certyfikat ISO 22000 dla systemów zapewnienia jakości w zakresie usług żywienia lub równoważne zaświadczenia 
wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez wykonawcę równoważnych do ISO 22000 
systemów zapewnienia jakości w zakresie usług żywienia.  
powinny być wystawione na Kuchnię, w której będą przygotowywane  posiłki dla Zamawiającego. 
Odp.: Jak słusznie zauważył Wykonawca Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia 
usługi z zachowaniem najwyższej staranności, dlatego też Zamawiający wymaga, aby dokumenty wymienione  
w pytaniu wydane były na Wykonawcę. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim 
lokalem (dostosowanym do świadczenia usługi), co poświadcza Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział V, pkt 
1.2, ppkt. 1.2.3, Rozdział vi, pkt. 66.2). 
 
Pyt. 5.   
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, poprzez dookreślenie 
zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego 
postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach 
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku 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 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).   
 
Zamawiający w projekcie umowy w sposób następujący naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych: 
1.  W myśl obowiązującego prawa waloryzacja w oparciu o art. 142 ust. 5 ustawy Pzp jest obligatoryjna, 
2. Zamawiający w postanowieniach umownych zaniechał obowiązku wskazania zasad realizacji obowiązku 
wynikającego z art. 142 ust. 5 
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 Wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań 
wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał zasady zwaloryzowania umowy, jeśli zajdzie jedna z 
przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot 
waloryzacji, nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie 
wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.  
Od obowiązku wprowadzenia takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku odstąpić – 
ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora  postępowania przetargowego. Brak takich 
zapisów stanowi kwalifikowaną wadę siwz, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania.  
 Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy 
zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia  
(w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w 
art. 142 ust 5 ustawy PZP., odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na 
pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania 
zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej jakości.  
Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są niezależne od 
woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, 
którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, 
ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu 
gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie 
wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju 
automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy 
zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.  
Skoro te zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 
ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego 
łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin 
wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia                      
z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego 
inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy. 
 
Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z PZP, do SIWZ do projektu umowy: 
Waloryzacja wynagrodzenia 
 
1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 
wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 
a.   stawki podatku od towarów i usług, 
b.  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; 
c.  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
2.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.  
3.  W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,  
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
4.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
5.  W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 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. 
6.  Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga 
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających  
z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c). 
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Procedura zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy powinna zostać uruchomiona automatycznie w razie 
wystąpienia określonych zmian przepisów prawa  
 
Odp.: Zamawiający wprowadza do wzoru umowy następujące zmiany: dodaje § 4a, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 4a 
1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 

wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 
a. stawki podatku od towarów i usług, 
b. 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; 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa  
w ust. 1.  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, 
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 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. 

6. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c).” 

 
  
 

Podpisy komisji przetargowej: 

1. Wiesława Szaniawska  …………………………………………… 

2. Sabina Maciąg        …………………………………………… 

3. Mirosław Ciszewski                 …………………………………………… 

 
 
Prezes Zarządu – Kamila Ćwik 
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Wiceprezes Zarządu – Dariusz Koziński 
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