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WSZYSCY WYKONAWCY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji pn.:
„Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach
i Szkoły Podstawowej w Grzędzie”
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2021r., poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp, jeden z Wykonawców zwrócił
się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej przedstawiam treść pytań
zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:
Pytanie 1. „Na podstawie rozdziału IV, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga by
kaloryczność wynosiła odpowiednio:
grupa wiekowa 7–9 lat – 1500-2100 kcal/ dzień,
grupa wiekowa 10–12 lat – 1800-2700 kcal/ dzień,
grupa wiekowa 13–15 lat – 2100-3450 kcal/ dzień.
Według Norm Żywienia dla Populacji Polski i ich zastosowanie pod redakcją Mirosława Jarosza i wsp. z
2020 roku, kaloryczność dla poszczególnych grup wiekowych powinna wynosić odpowiednio:
grupa wiekowa 7–9 lat - 1 800kcal/dzień,
grupa wiekowa 10–12 lat - 2100 – 2350 kcal/dzień,
grupa wiekowa 13–15 lat – 2 800 kcal-3450 kcal/dzień.
Prosimy o modyfikacje zapisu na zgodny z IŻŻ”.
Odp. 1. Rozdz. IV pkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie: „4. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy
uwzględnić następujące zapotrzebowanie kaloryczne:
1. grupa wiekowa 1–3 lata – 1000 kcal/ dzień,
2. grupa wiekowa 4–6 lat – 1400 kcal/ dzień,
3. grupa wiekowa 7–9 lat – 1800 kcal/ dzień,
4. grupa wiekowa 10–12 lat – 2100-2350 kcal/ dzień,
5. grupa wiekowa 13–15 lat – 2800-3450 kcal/ dzień.”
Pytanie 2. „Wykonawca prosi o wskazanie jakie dokładnie diety będą wysyłane do akceptacji na 3 dni
przed jego realizacją zgodnie z podpunktem 1., pkt 11., rozdziału IV, Opis Przedmiotu Zamówienia.”
Odp. 2. Zapis w rozdz. IV pkt. 11 ppkt 1 SWZ dotyczy jadłospisów a nie diet.
Pytanie 3. „Wykonawca słusznie interpretuje, że Zamawiający wymaga uwzględnienia w jadłospisie
przedkładanym do akceptacji dobowej wartości energetycznej, białka, węglowodanów i tłuszczów w
poszczególnych dietach?”
Odp. 3. Nie wymaga się.

Pytanie 4. „Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie warzyw mrożonych również w okresie jesiennym i
jak i wczesno wiosennym celem zwiększenia urozmaicenia diet zważywszy, że warzywa mrożone jak
wskazują najnowsze badanie nie różnią się w sposób znaczący od warzyw świeżych pod względem
wartości odżywczych?”
Odp. 4. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5. „Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu podpunkt 6., pkt 11., rozdziału IV, Opis Przedmiotu
Zamówienia, i uwzględnienie możliwości gotowania zup na wywarze jarzynowym ze względu na wymogi
jakie nakłada na nas Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.”
Odp. 5. Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości gotowania zup na wywarze jarzynowym.
Pytanie 6. „Wykonawca słusznie interpretuje, że Zamawiający dopuszcza planowanie kisieli, budyni i
galaretek?”
Odp. 6. Tak, Zamawiający dopuszcza planowanie kisieli, budyni i galaretek z uwzględnieniem zapisów
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w
jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w
ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i
Żywienia.
Pytanie 7. „Czy Zamawiający wymaga planowanie codziennie zupy mlecznej do śniadania?”
Odp. 7. Nie, Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 8. „Wykonawca słusznie interpretuje, że dodatek warzywny winien być planowany do każdego
śniadania?”
Odp. 8. Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 9. „Czy wykonawca dopuszcza planowanie obiadów półmięsnych celem urozmaicenia posiłków
obiadowych?”
Odp. 9. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10. „W przypadku II śniadań i podwieczorków Zamawiający dopuszcza planowania galaretek,
kisieli, owoców, budyni, wafelek, ciastek, sałatek, surówek, wafli ryżowych, jogurtów owocowych,
serków homogenizowanych, koktajli, kanapek itp.?”
Odp. 10. W przypadku drugich śniadań i podwieczorków Zamawiający dopuszcza planowanie galaretek,
kisieli i budyni z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań,
jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych jednostkach, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz normami
żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
Zamawiający wymaga, aby każdego dnia do drugiego śniadania lub podwieczorku podawany był owoc
lub sałatka owocowa.

Pytanie 11. „Czy Zamawiający dopuszcza planowania wymiennie z herbatą kawy z mlekiem i kakao?”
Odp. 11. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12. „Powołując się na jwnośc zamówień publicznych prosimy o podanie obecnej ceny na
żłobek i szkoły, o umowę z wykonawcą.”
Odp. 12. Nie dotyczy. Wykonawca może o to wnioskować w trybie dostępu do informacji publicznej.
Pytanie 13. „Prosimy o podanie średnich stanów żywionych zrealizowanych z rozbiciem na poszczególne
miesiące i placówki. Dane proszę umieścić w poniższej tabeli.”
Posiłek:
Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
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2020
2020
2020
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2021 2021
2021
2021 2021
Śniadanie
Obiad
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Odp. 13. Nie dotyczy. Wykonawca może o to wnioskować w trybie dostępu do informacji publicznej.
Pytanie 14. „W związku z tym, że jest to sporo lokalizacji - prosimy o możliwość wdrożenia zdalnego
systemu prowiantowania posiłków z dniem wejścia umowy w życie po uprzednim przeszkoleniu osób
odpowiedzialnych.”
Odp. 14. Nie, Zamawiający nie zezwala.
Pytanie 15. „Czy wykonawca dobrze rozumie, że wydawanie posiłków jest po jego stronie? Czy we
wszystkich lokalizacjach? jeżeli tak, to jak liczba osób jest potrzebna do obsługi- jak prowadzi to
obecny wykonawca Czy w związku z tym udostępniane są pomieszczenia do nakładania posiłków? Kto
zmywa naczynia? Kto sprząta pomieszczenia po posiłkach? Kto utylizuje resztki”.
Odp. 15. Tak, wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Grzędzie i Szkole Podstawowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Bisztynku leży po stronie Wykonawcy. Oszacowanie ilości osób potrzebnej do
obsługi leży po stronie Wykonawcy. Tak, Zamawiający udostępnia pomieszczenia do nakładania
posiłków. Zmywanie naczyń, sprzątanie pomieszczeń po posiłkach i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych
leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie 16. „Kto zapewnia talerze, kubki i sztućce?”
Odp. 16. Talerze, kubki i sztućce zapewnia Wykonawca.
Pytanie 17. „Co oznaczają dodatkowe produkty na kanapkach? - plaster jajka czy 5g twarogu nie są
wystarczające do obłożenia pieczywa. Prosimy o doprecyzowanie. W jakiej ilości przygotowywane są
kanapki aktualnie?”
Odp. 17. Na każdej kanapce oprócz , np. sera lub wędliny, powinien znajdować się dodatkowo produkt w
gr. wskazanej w rozdz. IV pkt 11 ppkt 15 SWZ.
Pytanie 18. „Prosimy o jadłospis.”
Odp. 18. Opracowanie jadłospisu lezy po stronie Wykonawcy.
Pytanie 19. „Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w wzorze umowy zapisu umożliwiającego stronom
rozwiązanie umowy z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie
następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem

2 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” Zamawiający przewiduje szereg możliwości wypowiedzenia
umowy, które w nowej ustawie Pzp nie powinny być jednostronne.”
Odp. 19. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozwiązania umowy z zachowaniem 2 miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Umowa jest zawierana na okres 11 miesięcy.
Pytanie 20. „Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 48
miesięcy 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. 20. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozwiązania umowy z zachowaniem 2 miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Umowa jest zawierana na okres 11 miesięcy.
Pytanie 21. „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).”
Pytanie 22. „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.”
Odp. 21 i odp. 22. Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie, z
uwagi na wymóg dot. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wynikający z art. 95 ustawy PZP opisany
w rozdz. XXIV SWZ.
Pytanie 23. „Ile osób wydaje posiłki dzieciom oraz w jakim czasie?”
Odp. 23. Oszacowanie ilości osób przy wydawaniu posiłków leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie 24. „Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownej o której mowa w §12.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 wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą
do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7
ustawy prawo zamówień publicznych 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.”
Odp. 24. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.

Pytanie 25. „Czy dzieci dostają jakiekolwiek dofinansowanie do posiłków, czy całą kwotę pokrywają
rodzice? Jeżeli jest przewidziane dofinansowanie prosimy o podanie zakresu”
Odp. 25. Do tej pory posiłki były przygotowywane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bisztynku w
zakresie zadań własnych. Rodzice pokrywali koszty w wysokości wsadu do kotła. Pozostałe koszty
pokrywała Gmina.
Pytanie 26. „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?”
Odp. 26. Kwestie naliczenia kar umownych i ewentualnych podstaw do odstąpienia od nich Zamawiający
będzie rozważał w toku realizacji umowy, mając na uwadze konkretny przypadek i uzasadnienie
Wykonawcy.
Pytanie 27. „Czy Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień przed
wydaniem posiłków.”
Odp. 27. Kwestie naliczenia kar umownych i ewentualnych podstaw do odstąpienia od nich Zamawiający
będzie rozważał w toku realizacji umowy, mając na uwadze konkretny przypadek i uzasadnienie
Wykonawcy.
Pytanie 28. „Zgodnie art. 436 ust. 3 wnosimy o wprowadzenie zapisu „ 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.”
Odp. 28. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie łącznej maksymalnej wartości kar umownych.
Pytanie 29. „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:”
Pytanie 30. „Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o
których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust.
1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych. – 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”

Odp. 29 i odp. 30. Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy w tym zakresie.
Propozycja Wykonawca jest powieleniem zapisu art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2.03.2020r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jeżeli
ziszczą się przesłanki ustawowe, Zamawiający jest obowiązany do zmiany zapisów umowy.
Pytanie 31. „W związku z panującą pandemią COVID- 19 prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do
SIWZ poniższego zapisu: " w sytuacji gdy Zamawiający zamówi w okresie panowania pandemii COVID 19 w ciągu miesiąca XX% szacowanej w SIWZ ilości osobodni zapłaci Wykonawcy kwotę faktury za
pełną pulę szacowanych osobodni w ciągu miesiąca, pomniejszoną o kwotę która będzie stanowić sumę
wsadu do kotła za osobodni brakujące do szacowanej w SIWZ ilości osobodni”

Odp. 31. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu do wzoru umowy.
Pytanie 32. „Prosimy o zmianę w zakresie próbki żywnościowej, aby wykeslić wymóg dostarczani an
godzinę 8.00.- istniieje możliwość tylko odnosząc się do próbek śniadania i II śniadania, nikt nie
dostarczy próbek obiadu i podwieczorku o godzinie 8. Wnosimy o zmianę.”
Odp. 32. W § 1 ust. 22 projektu umowy jest zapis: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i
kontroli jakości świadczonych usług na każdym etapie działania, w tym przygotowywania i
transportu posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny posiłków, poprzez dokonywanie
degustacji próbek przygotowanych dań przez osobę wskazaną w §10 ust.2 , przy czym Zamawiający
zgłasza zamiar dokonania oceny nie później niż do godz. 8:00 dnia wydawania posiłków. W
przypadku uwag, są one wiążące dla Wykonawcy od dnia następnego.”

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z wyjaśnieniami, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
zawiadamia o następujących zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej:
„SWZ”:
 w rozdz. IV SWZ ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić następujące zapotrzebowanie
kaloryczne:
1.
2.
3.
4.
5.

grupa wiekowa 1–3 lata – 1000 kcal/ dzień,
grupa wiekowa 4–6 lat – 1400 kcal/ dzień,
grupa wiekowa 7–9 lat – 1800 kcal/ dzień,
grupa wiekowa 10–12 lat – 2100-2350 kcal/ dzień,
grupa wiekowa 13–15 lat – 2800-3450 kcal/ dzień.”

W projekcie umowy (załącznik nr 5 do SWZ) Zamawiający dokonuje zmiany:
 w § 1 ust. 5 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Przy realizacji przedmiotu umowy należy uwzględnić następujące zapotrzebowanie kaloryczne:
1. grupa wiekowa 1–3 lata – 1000 kcal/ dzień,
2. grupa wiekowa 4–6 lat – 1400 kcal/ dzień,
3. grupa wiekowa 7–9 lat – 1800 kcal/ dzień,
4. grupa wiekowa 10–12 lat – 2100-2350 kcal/ dzień,
5. grupa wiekowa 13–15 lat – 2800-3450 kcal/ dzień.”
W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.08.2021r. do
godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2021r. o godzinie 10:30.
Wobec powyższego, Zamawiający zawiadamia o zmianach treści SWZ dotyczących terminu
składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

 w rozdziale XVI SWZ - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ust. 1 otrzymuje
następujące brzmienie:
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/493534 do dnia 20.08.2021 r. do
godziny 10:00.”
 w rozdziale XVII SWZ - TERMIN OTWARCIA OFERT ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 20.08.2021r. o godzinie
10:30.”
 w rozdziale XV SWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 1 otrzymuje następujące
brzmienie:
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.09.2021 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne. Pozostałe
zapisy SWZ nie ulegają zmianie.
W związku z dokonaną zmianą Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu.
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