
 
 
 
 
 

  

         

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 9/2021 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na usługi cateringowe dla uczestników projektu Centrum wsparcia 

opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki  

w Krakowie.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 

„Czy Zamawiający opisując kryterium (S)- aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia: 1 

osoba: 5%, 2-4 osób- 10%, powyżej 4 osób 20% ma na myśli tylko osoby bezrobotne, czy wszystkie 

osoby wymienione w rozdz. VIII pkt. 3.B (osoby bezrobotne, usamodzielniane, młodociane, 

niepełnosprawne)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający opisując kryterium - Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia (S) miał na 

myśli wyłącznie osoby bezrobotne. Warunki określone w rozdz. VIII pkt. 3.A i B stanowią warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 

„Zamawiający w poprzez zapis „Liczba usług cateringowych może być mniejsza, w zależności od 

potrzeb Zamawiającego (…)” ogranicza realizację zamówienia nawet o 53%. Ze względu na fakt, iż 

ilość jest podstawowym czynnikiem odpowiadającym za wynik kontraktowo prosimy o zwiększenie 

minimalnego poziomu realizacji zamówienia do 80%. Im niższy poziom realizacji zamówienia tym 

wyższa cena dla Zamawiającego. Prosimy o zmianę w tym zakresie oraz 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 start finansowych wynikających z utraty planowanego obrotu. 

Taka możliwość na etapie kalkulowania ceny pozwoli na niewliczanie tego ryzyka w cenę za 

osobodzień. Zatem wnosimy o 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 nie wyraża zgody na zwiększenie minimalnego poziomu realizacji zadania oraz nie 

wprowadzi do umowy zapisu dającego możliwość ubiegania się o ryczałt finansowy w przypadku 

spadku ilości żywionych. Zamawiający nie wprowadził zakazanego zapisu do umowy, o którym mowa 

w art. 433 pkt. 4 ustawy, bowiem w każdej z części zamówienia określił minimalną wielkość 

świadczenia stron. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 

„Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownej o której mowa w §5 art. 1 lit. A. 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. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. prawo zamówień publicznych, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 255 ust. 6 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.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę. 

 



 
 
 
 
 

  

         

Treść pytania:  

Pytanie 4 

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy – poprzez dookreślenie zasad 

realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 436 ust. 4 punkt b ustawy Prawo 

zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 1 stycznia 2021 r. tj. w treści, którą stosuje się 

do przedmiotowego postępowania nakazują: „umowa zawiera postanowienia określające  

w szczególności: w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy: 

b) zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

‒ stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

‒ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

‒ zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

‒ zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz 

z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Zamawiający nie zawarł w projekcie umowy obligatoryjnych przesłanek zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy wymienionych w art. 436 ust. 4 podpunkcie b ustawy Pzp, w związku z tym prosimy  

o uzupełnienie treści wzoru umowy w tym zakresie.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ, poprzez dodanie do par. 7 ust. 3 i kolejnych 

w brzmieniu: 

„3. Zmiany treści umowy mogą wynikać także z następujących okoliczności: 

1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności: 

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, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

2) zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, stosownie do art. 439 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 3 mogą prowadzić do zmiany wysokości wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towarów  

i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia 



 
 
 
 
 

  

         

brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ona powiększona lub zmniejszona o kwotę stanowiącą 

różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu 

zawarcia Umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po 

wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe 

postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie 

miała zastosowanie zmieniona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia 

kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie 

zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. 

6. W przypadku zmian określonych w ust. 3 pkt. 1 lit. b, c i d i pkt. 2, Strony dopuszczają możliwość 

waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie: 

1) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; 

2) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia; 

3) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość zmiany kosztów 

wykonania zamówienia (kosztów pracy personelu) i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej 

wpływ na wysokość wynagrodzenia; 

4) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami 

zostanie złożony w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę 

zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku wraz z dowodami. 

7. W przypadku zmian określonych w ust. 3 pkt. 2, Strony dopuszczają możliwość waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie: 

1) w przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

wynoszącej co najmniej 5 % w stosunku do pierwotnych cen z dnia otwarcia ofert w postępowaniu,  

o którym mowa w preambule; 

2) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; 

3) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia; 

4) w oparciu o publikowane przez Główny Urząd Statystyczny kwartalne wskaźniki: cen żywności  

i napojów bezalkoholowych (70% wagi) oraz cen za użytkowanie mieszkania i nośniki energii (30% 

wagi) i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie ich wpływ na wartość wynagrodzenia Wykonawcy, 

5) najwcześniej po 21 dniach od złożenia wniosku, i nie wcześniej niż od płatności wynagrodzenia za 

następny okres rozliczeniowy, przy czym zmiany wynagrodzenia nie mogą następować częściej niż co 

9 miesięcy; 

6) maksymalnie o 10 % w stosunku do pierwotnego poziomu całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, 

łącznie w całym okresie obowiązywania Umowy; 

7) z jednoczesną zmianą wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a. przedmiotem umowy podwykonawczej są usługi; 

b. okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy. 

8. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, Wykonawca zapłaci karę  



 
 
 
 
 

  

         

w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki w 

zapłacie przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy”. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 

„Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dysponuje miejscem, w którym przyszły 

Wykonawca będzie mógł wykonać procesy mycia i dezynfekcji zastawy stołowej? Jeżeli tak, czy 

pomieszczenie jest wyposażone w sprzęt tj. zmywarko- wyparzarka, lodówka? Jeżeli dysponuje 

prosimy o określenie warunków korzystania z pomieszczenia.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający  dysponuje stosownymi pomieszczeniami. Jak wskazano w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ „Zamawiający zapewni zaplecze dla 

firmy cateringowej z dostępem do wody i prądu w miejscu świadczenia usługi cateringowej”. 

Wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia będą wyposażone w sprzęt: zmywarko-wyparzarka  

i lodówka. Pomieszczenia te zostaną udostępnione Wykonawcy na czas realizacji usługi. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 

„Prosimy o podanie godzin wydawania posiłków śniadaniowych, obiadowych oraz kolacyjnych  

w części I i II zamówienia. Mając na uwadze, iż posiłki mają być wydawane przez pracownika 

wykonawcy zasadnym jest wprowadzenie harmonogramu, który powoli aby jedna osoba wydawała 

posiłki w obu zadaniach. Zwracamy uwagę, iż zakładając maksymalne obłożenie będzie to 28 osób  

w ciągu dnia do posiłku śniadaniowego i obiadowego oraz 8 osób do posiłku kolacyjnego.” 

 

Odpowiedź:  

Godziny wydawania posiłków zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W części 1 śniadanie powinno zostać dostarczone do godziny 

8:00, obiad do 13:00 i kolacja do 17:00. W części 2 śniadanie powinno zostać dostarczone do godziny 

9:00, obiad do 13:00, zaś napoje mają być dostępne w godzinach funkcjonowania placówki w formie 

szwedzkiego stołu. Harmonogram wydawania posiłków został dostosowany do potrzeb uczestników 

projektu (osób niesamodzielnych). Zadaniem wykonawcy (zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ) 

jest w części 1 „zapewniania obsługi w trakcie wydawania posiłków w ilości adekwatnej do liczby 

podopiecznych” oraz w części 2: „zapewniania obsługi w trakcie wydawania posiłków w ilości 

adekwatnej do liczby podopiecznych placówki”. Zamawiający informuje, że usługi te realizowane będą 

w dwóch różnych budynkach znajdujących się na terenie kompleksu MCO przy ul. Wielickiej 267. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 

„Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dysponuje szatnią, w której pracownik 

oddelegowany do wydawania posiłków będzie mógł przebrać się w odzież ochronną?” 

 



 
 
 
 
 

  

         

Odpowiedź:  

Zamawiający dysponuje stosownymi pomieszczeniami. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza transport 2 razy dziennie?” 

 

Odpowiedź:  

Organizacja transportu posiłków pozostaje w gestii wykonawcy. Zamawiający wymaga podania 

posiłków w godzinach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ, przy czym obiady każdorazowo muszę być posiłkiem gorącym, zaś śniadania 

(w części 1 i 2) i kolacja (w części 1) powinna zawierać element na ciepło wg. wskazań zawartych  

w załączniku nr 2 do SWZ. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 

„Czy Zamawiający dysponuje miejscem na składowanie odpadów pokonsumpcyjnych, z którego 

Wykonawca będzie je odbierał?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dysponuje stosownymi pomieszczeniami. W Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, wskazano, iż zadaniem wykonawcy jest dbanie  

o czystość w trakcie i w miejscu świadczenia usługi oraz posprzątania pomieszczenia, w którym 

wydawane będą posiłki ze śmieci i resztek jedzenia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dotyczy części 1) 

„Czy Zamawiający wymaga by produkty typu: masło, dżem, jogurt, serek homogenizowany były 

planowane w opakowaniach jednostkowych?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga podawania produktów w opakowaniach jednostkowych. W Szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ wskazano, iż wykonawca 

zobowiązany jest do „dostarczenia i wydania posiłków i napojów w naczyniach oraz z sztućcami 

wielorazowego użytku. Zamawiający nie dopuszcza używania plastikowych opakowań (poza wodą 

mineralną dostarczaną w butelkach)”. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dotyczy części 1) 

„Wykonawca prosi o doprecyzowanie w jakich sytuacjach menu nie zostanie zaakceptowane.” 

 

 

 



 
 
 
 
 

  

         

Odpowiedź:  

Menu nie zostanie zaakceptowane w sytuacji jego niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia,  

w szczególności wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ (np. w zakresie rodzajów diet, składu 

poszczególnych posiłków oraz innych zobowiązań określonych w dokumentacji zamówienia). 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dotyczy części 2) 

„Czy Zamawiający wymaga by produkty typu: masło, dżem, jogurt, serek homogenizowany były 

planowane w opakowaniach jednostkowych?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga podawania produktów w opakowaniach jednostkowych. W Szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ wskazano, iż wykonawca 

zobowiązany jest do „dostarczenia i wydania posiłków i napojów w naczyniach oraz z sztućcami 

wielorazowego użytku. Zamawiający nie dopuszcza używania plastikowych opakowań (poza wodą 

mineralną dostarczaną w butelkach)”. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dotyczy części 2) 

„Wykonawca prosi o doprecyzowanie wartości energetycznej diet w części 2 zamówienia. Część 2 

obejmuje tylko dwa posiłki – śniadanie i kolację, a wymagana kaloryczność określona jako dobowa.” 

 

Odpowiedź:  

W części 2 określono wartość energetyczną diet. Część ta obejmuje śniadanie i dwudaniowy gorący 

obiad (nie kolację). Należy więc przyjąć, że jest to wyżywienie całodzienne (posiłki mają zapewnić 

ilość kalorii potrzebną uczestnikowi na dobę). 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dotyczy części 2) 

„Wykonawca prosi o modyfikację zapisu dotyczącego menu na okres 1 miesiąca. Zwracamy się  

z prośbą o możliwość przedstawiania menu w trybie 14 dniowym z założeniem, że jadłospisy 

następujące po sobie nie będą się powtarzać.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisu dotyczącego menu. Okres 1 miesiąca związany 

jest z czasem pobytu podopiecznego w placówce. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dotyczy części 2) 

„Wykonawca prosi o doprecyzowanie w jakich sytuacjach menu nie zostanie zaakceptowane.” 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  

         

Odpowiedź:  

Menu nie zostanie zaakceptowane w sytuacji jego niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia,  

w szczególności wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ (np. w zakresie rodzajów diet, składu 

poszczególnych posiłków oraz innych zobowiązań określonych w dokumentacji zamówienia). 

 

 


