
Samodzielny Publiczny             Proszowice, dnia 20.11.2013 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów SP 

ZOZ w Proszowicach oraz dostarczanie obiadów dla pracowników do stołówki pracowniczej
Oznaczenie sprawy: 43/ZP/2013

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznych z 6.09.2001 r (Dz. U. Nr 112,poz 
1198 prosimy o udostępnienie informacji na temat aktualnej stawki netto za wyżywienie 1 pacjenta  oraz 
podanie nazwy Firmy obecnego Wykonawcy.”

Odpowiedź: 
Aktualna stawka netto za wyżywienie 1 pacjenta wynosi 11,83 zł (słownie: jedenaście złotych osiemdziesiąt
trzy grosze).  Wykonawca – Catermed  S.A.   ul. Siemaszki 15a, 31-201  Kraków.

Pytanie 2
„Uprzejmie prosimy o podanie rzeczywistych stanów żywionych za okres od listopada 2012 do października 
2013 z rozbiciem na poszczególne  oddziały.”

Odpowiedź:
Rzeczywisty stan żywionych w okresie od listopada 2012 r. do października 2013 r.:

Oddział Chirurgii – śniadanie – 7 441,  II śniadanie – 1 069, obiad – 7 483, podwieczorek – 1 069,  kolacja 
– 7 572, posiłek nocny – 560.
Oddział Ginekologiczno-Położniczy – śniadanie – 5 391, II śniadanie – 152, obiad – 5 466, podwieczorek – 
151, kolacja 5 466, posiłek nocny – 27.
Oddział Wewnętrzny -  śniadanie – 13 253, II śniadanie – 3 887, obiad – 13 263, podwieczorek – 3 887, 
kolacja – 13 263, posiłek nocny – 3 339.
Oddział Dziecięcy – śniadanie – 3 132, II śniadanie – 3 083, obiad – 3 180,  podwieczorek 3 085,   kolacja – 
3 126,  karmienia – 13 803.
Oddział Neurologiczny – śniadanie – 5 564, II śniadanie – 755, obiad – 5 572, podwieczorek – 766, kolacja 
-5 572, posiłek nocny – 241.
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny -  śniadanie – 6 545, II śniadanie – 528, obiad – 6 551, podwieczorek – 
527, kolacja – 6 551, posiłek nocny – 454.
Oddział  Pulmonologii – śniadanie – 8 327, II śniadanie – 1 398, obiad – 8342,  podwieczorek – 1397, 
kolacja – 8 342, posiłek nocny – 384.
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej – śniadanie – 960, II śniadanie – 147, obiad – 962, podwieczorek 
– 148, kolacja – 962, posiłek nocny – 87.
Stołówka   pracownicza  -  3 000 obiadów.

Pytanie 3
„Uprzejmie  prosimy  o  podanie  rzeczywistych  danych  związanych  z  wydaniem  diety  łatwostrawnej  z 
przysługującym posiłkiem nocnym za okres od listopada 2012 do października 2013.”



Odpowiedź: 
W  okresie  od  listopada  2012  r.  do  października  2013  r.  wydano  ok.  10  770  diet  łatwostrawnych  z 
ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów  w tym 5 092 diet  łatwostrawnych z ograniczeniem 
łatwo przyswajalnych węglowodanów z posiłkiem nocnym.

Pytanie 4
„Uprzejmie  prosimy  o  przygotowanie  zestawienia  średniomiesięcznej  ilości  (w  litrach)   wydanych 
mieszanek  mlecznych z podaniem ich nazw.”

Odpowiedź:
Średniomiesięczna ilość wydanych mieszanek:

NAN 1   - 8   l
NAN 3   - 0,5  l
NAN PRO  -  0,5  l
NAN HA  -  0,5 l
NAN +  klej ryżowy -  31  l
BEBILON PEPTI  + BEBILON PEPTI + klej ryżowy  -  4  l 
BEBILON 1,  BEBILON II  -  1 l
BEBILON + klej ryżowy -  5  l
BEBILON III  + klej ryżowy   -  1 l
BEBIKO I , BEBIKO II   -  0,5 l
BEBIKO II + klej ryżowy, BEBIKO 2 R + klej ryżowy  - 2 l  
Ryż   -  2 l
Grysik  - 4 l

Pytanie 5
„Zamawiający będzie  zamawiał  mieszanki  mleczne.  Czy w związku z  tym,  Zamawiający wymaga  aby 
wykonawca przedstawił wraz z ofertą decyzję PPIS zatwierdzającą kuchnie mleczną wykonawcy.”

Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wymaga , aby każda kuchnia w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego, 
posiadała aktualną decyzję PPIS, którą należy dołączyć do oferty.

Pytanie 6
„Uprzejmie  prosimy o  udzielenie  informacji  czy  Zamawiający dopuszcza  transport  posiłków dwa  razy 
dziennie  tj.  przy  obiedzie  dostarczenie  posiłków  kolacyjnych.  Jednocześnie  informujemy,  że  mając  do 
dyspozycji  dzierżawione pomieszczenia  gastronomiczne  do momentu wydania  kolacji   to  w nich  będą 
przechowywane produkty przeznaczone na kolację z zachowaniem wymogów termicznych poszczególnych 
surowców.”  

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 7
„Uprzejmie prosimy o podanie średniomiesięcznych kosztów związanych z zużyciem mediów takich jak:
energia elektryczna, woda ciepła i zimna, ścieki, ogrzewania.”

Odpowiedź: 
Energia elektryczna – 699,24 zł brutto,
Woda zimna – 52,90 zł brutto,
Woda zimna do podgrzania – 311,99 zł brutto,
Koszt podgrzania – 2 434,32 zł brutto,
Ścieki – 599,63 zł brutto,
Ogrzewanie – 2 505,24 zł brutto



Pytanie 8
„Uprzejmie  prosimy  o  podanie  ilości  subliczników  wody  i  energii  elektrycznej,  które  trzeba  będzie 
zamontować u Zamawiającego”

Odpowiedź:
Ilość subliczników wody i energii elektrycznej :
woda zimna – 9 szt.,
woda ciepła – 8 szt.,
energia elektryczna – 5 szt.

Pytanie 9
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację,  jakie obowiązują zakładowe lub 
ponadzakładowe akty prawa pracy – np. pakiety socjalne, regulaminy pracy/wynagradzania/nagradzania-pre-
miowania/zfśs i inne, układy zbiorowe, inne porozumienia ze związkami lub radami pracowniczymi. Prosi-
my o udostępnienie treści wszystkich ww aktów.”

Odpowiedź: 
Pracowników przekazanych w drodze art. 23' KP  obowiązują regulaminy: pracy, wynagradzania, funduszu 
świadczeń socjalnych Catermed S.A. 

Pytanie 10
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację  czy przejmowani pracownicy są 
objęci działaniem związków zawodowych.”

Odpowiedź:
Pracownicy nie są członkami związków zawodowych.

Pytanie 11
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 10, 
prosimy o informację jakie to związki,  które z nich są reprezentatywne (jeśli tak to na jakiej podstawie), któ-
re z nich pozostaną reprezentatywne (jeśli tak to na jakiej podstawie) po przejęciu – w odniesieniu do przej-
mowanych pracowników.”

Odpowiedź:
Pracownicy nie są członkami związków zawodowych.
Niemniej jednak Zamawiający informuje, że przy tut. SPZOZ działają następujące organizacje związkowe:
      

– Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Oddział Terenowy w Proszowicach 
– Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Pielęgniarzy przy SP ZOZ w Proszowicach
– Zakładowa Organizacja Ogólnopolskich Związków Pielęgniarek i Położnych
– Związek Zawodowy Pracowników Szpitala  w Proszowicach
– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” przy SP ZOZ w Proszowicach
– Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” Pracowników Laboratoriów 

Diagnostycznych SP ZOZ w Proszowicach
– Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii 

Pytanie 12
„Dotyczy przejęcia Zamawiającego w trybie art. 231. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 10, 
prosimy o informację,  czy po wyłonieniu wykonawcy będzie on dysponował wystarczającym czasem do za-
wiadomienia związków zawodowych o przejęciu pracowników (okres miesiąca).”

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią art. 26(1) ustawy o związkach zawodowych w razie przejścia zakładu pracy lub jego części  
na nowego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani do poinformowania na piśmie  
działających  u  każdego  z  nich  zakładowych  organizacji  związkowych  o  przewidywanym terminie  tego 
przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, 



a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, w szczególności  
warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Informacje, o których mowa powyżej dotychczasowy i nowy 
pracodawca  są  obowiązani  przekazać  co  najmniej  na  30  dni  przed  przewidywanym terminem przejścia  
zakładu pracy lub jego części. 

Skoro przepis stanowi o przewidywanym terminie przejścia uważamy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
chcący dochować ww. warunków Wykonawca zawiadomił swoją organizację związkową wskazując, że do 
przejęcia pracowników dojdzie w przewidywanym terminie 1 stycznia 2014 roku, o ile dojdzie do wyboru 
oferty złożonej  przez tego Wykonawcę  a  do  tego  dnia  podpisana zostanie  umowa będąca przedmiotem 
niniejszego  zamówienia  publicznego.  W  naszej  ocenie,  aby  doszło  do  skutecznego  zawiadomienia 
działających  u  Wykonawcy  zakładowych  organizacji  związkowych  nie  jest  konieczne  wcześniejsze 
podpisanie umowy stanowiącej podstawę do przejęcia pracowników w związku z przejściem części zakładu 
pracy  Zamawiającego.  Wystarczy,  aby  odpowiednie  organizacje  związkowe  zostały  odpowiednio 
poinformowane  w  związku  planowanym  przejęciem,  którego  podstawą  jest  udział  
w niniejszym postępowaniu.

Zgodnie  z  wyrokiem  Sądu  Najwyższego  (Izba  Pracy,  Ubezpieczeń  Społecznych  i  Spraw Publicznych  
z 2006-09-15, I PK 75/06) niezachowanie przez dotychczasowego pracodawcę trybu konsultacji przejścia 
części  zakładu  pracy  ze  związkami  zawodowymi  (art.  26  [1]  ustawy  z  dnia  23  maja  1991  r.  
o  związkach  zawodowych,  jednolity  tekst:  Dz.U.  z  2001  r.  Nr  79,  poz.  854  ze  zm.)  nie  powoduje 
nieskuteczności tego przejścia na nowego pracodawcę i przejęcia przez niego pracowników. Analogicznie  
należałoby uznać w przypadku konsultacji u nowego pracodawcy.

Pytanie 13
“Dotyczy przejęcia  pracowników w trybie  art.  231.  Prosimy o  informację,  czy  toczą  się  postępowania 
sądowe (albo są podstawy do ich wszczęcia) pracowników przeciwko Szpitalowi.”

Odpowiedź:
Nie toczy się postępowanie sądowe w/w pracowników przeciwko tut. Szpitalowi.

Pytanie 14
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację, czy istnieją jakiekolwiek zaległości 
płatnicze Szpitala, w szczególności co do wypłaty dodatków z tzw. ustawy 203 i innych (przykładowo - go -
dziny nadliczbowe, dodatki, premie, nagrody).”

Odpowiedź:
Wobec pracowników nie występują żadne zaległości płatnicze.

Pytanie 15
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231.  Prosimy o informację, czy kontrole PIP lub podobnych 
instytucji wykazały jakieś nieprawidłowości w zakresie zatrudniania pracowników objętych przejęciem lub 
ich środowiska pracy (przykładowo - BHP).”

Odpowiedź: 
Kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości w zakresie zatrudniania pracowników objętych przejęciem 
lub ich środowiska pracy.

Pytanie 16
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację ilu z pracowników ma orzeczoną 
niepełnosprawność. Prosimy o podanie także stopnia/grupy niepełnosprawności.  Prosimy o informację ile 
pracownic powiadomiło pracodawcę, że pozostaje w ciąży, ile pracownic powiadomiło pracodawcę, że kar -
mi dziecko piersią, ilu pracowników opiekuje się dzieckiem do lat 4, ilu pracowników ma status młodocia -
nych.”

Odpowiedź:
3 osoby posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w  tym 2 osoby  - stopień umiarkowany, 1 osoba –  
stopień  lekki.  Brak  jest  pracownic  w  ciąży,  karmiących  lub  opiekujących  się  dziećmi  do  lat  4  czy 
pracowników posiadających status młodocianych. 



Pytanie 17
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231.  Prosimy o informację  ile wynosi i jakie składniki obej-
muje wynagrodzenie – w odniesieniu do każdego z przejmowanych pracowników.” 

Odpowiedź: 
Informacja o wysokości i składnikach wynagrodzeń  - zawarta w tabeli -  tabela w załączeniu.

Pytanie 18
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację jaki jest stan urlopów, czy wydłu-
żano okres urlopów w porównaniu do kodeksowego.”

Odpowiedź:
Urlopy wypoczynkowe udzielane są w wymiarze kodeksowym. Urlop zaległy za 2012 r. - 55 dni, urlop za  
2013 r. - 206 dni, dodatkowy urlop rehabilitacyjny 20 dni, łącznie 281 dni.

Pytanie 19
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację, ilu z pracowników znajduje się na 
urlopach wychowawczych/macierzyńskich/bezpłatnych lub odbywa służbę wojskową.”

Odpowiedź: 
Brak  jest  pracowników  na  urlopach  bezpłatnych,  wychowawczych,  macierzyńskich  lub  odbywających 
służbę wojskową.

Pytanie 20
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie  art.  231.  Prosimy o informację  czy okresy wypowiedzenia są 
zmienione w porównaniu do kodeksowych.”

Odpowiedź:
Okresy wypowiedzenia nie są zmienione w porównaniu do kodeksowych.

Pytanie 21
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231.  Prosimy o informację ilu pracownikom brakuje nie wię-
cej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa 
do emerytury z osiągnięciem tego wieku.”

Odpowiedź: 
Jednemu pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Pytanie 22
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację czy zakres i wysokość uprawnienia 
do odpraw zostały zmienione w porównaniu do kodeksowych.”

Odpowiedź:
Zakres i wysokość uprawnień do odprawy nie zostały zmienione w porównaniu do kodeksowych.

Pytanie 23
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231.  Prosimy o informację czy pracownikom przysługują do-
datki (nagrody,  premie, dodatkowe wolne dni,  wyższe nadgodziny/nocki/święta, trzynastka, dodatek 203,  
stażowy, jubileuszowy).”

Odpowiedź:
Regulamin wynagradzania CATERMED S.A. nie przewiduje wypłaty nagród jubileuszowych lub innych 
dodatków „pozakodeksowych”. 



Pytanie 24
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231.  Prosimy o informację kiedy poszczególnym pracowni-
kom kończą się okresy ważności badań lekarskich.”

Odpowiedź: 
Daty ważności badań lekarskich zawarte są w tabeli.

Pytanie 25
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231.  Prosimy o informację ilu z przejmowanych pracowników 
jest objętych ochroną związkową przed rozwiązaniem/wypowiedzeniem umowy (jako członkowie zarządu 
itp.), ilu z nich jest zwolniona ze świadczenia pracy, ilu z nich jest członkami rad pracowniczych.” 

Odpowiedź:
Brak jest osób objętych ochroną związkową.

Pytanie 26
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o udostępnienie tabeli pracy pracowników na 
dzień dzisiejszy zawierającą staż pracy w Państwa jednostce.”

Odpowiedź:
Staż pracy pracowników przedstawia załączona tabela.

Pytanie 27
Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. W przypadku wypłacania dodatków stażowych od stażu 
ogółem, prosimy o udostępnienie tabeli pracy pracowników na dzień dzisiejszy zawierającą całkowity staż 
pracy.

Odpowiedź: 
Dodatki za staż pracy, zgodnie z regulaminem wynagradzania Catermed S.A. nie są wypłacane.

Pytanie 28
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o informację ile osób przebywa na długotrwałym 
L4 – powyżej 30 dni, w tym przebywających na zasiłku rehabilitacyjnym.”

Odpowiedź:
Brak osób przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim lub świadczeniu rehabilitacyjnym.

Pytanie 29
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o szczegółową informację czy przejmowani 
pracownicy są zaszczepieni na WZW lub czy jest jakikolwiek terminarz planowanych szczepień.”

Odpowiedź: 
Pracownicy nie są zaszczepieni na WZW i nie istnieje terminarz planowanych szczepień.

Pytanie 30
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Prosimy o podanie liczby  pracowników przekazywanych 
w trybie art. 231.”

Odpowiedź:
Planowanych do przekazania w trybie art. 23' KP  jest 8 pracowników.

Pytanie 31
„Dotyczy  przejęcia  pracowników  w  trybie  art.  231 Proszę  o  podanie  długości  okresu  rozliczeniowego 
obowiązującego  pracowników  placówki  oraz  o  wskazanie  miesięcy  tworzących  okres  rozliczeniowy w 
przypadku okresu rozliczeniowego powyżej 1 m-ca.”



Odpowiedź: 
Pracowników obejmuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy ( styczeń – marzec,  kwiecień – czerwiec,  lipiec  
– wrzesień,   październik – grudzień).

Pytanie 32
„Dotyczy  przejęcia  pracowników  w  trybie  art.  231.  Czy  rozliczenie  nadgodzin  dziennych  
i wypłata z tego tytułu jest realizowana na bieżąco, czyli miesięcznie?”

Odpowiedź:
Rozliczenie  nadgodzin  dziennych  i  wypłata  z  tego  tytułu  są  realizowane  po  zakończeniu  okresu 
rozliczeniowego.

Pytanie 33
„Dotyczy  przejęcia  pracowników  w  trybie  art.  231.  Czy  pracodawca  posiada  zaległości  
w wypłacie nadgodzin dla tego obiektu? Jeżeli tak, to proszę podać w jakiej wysokości i za jaki okres?”

Odpowiedź: 
Nie występują zaległości wobec pracowników  w wypłacie nadgodzin.

Pytanie 34
„Dotyczy przejęcia pracowników w trybie art. 231. Na jakim rodzaju umów są zatrudnieni pracownicy? Pro-
simy o podanie okresu trwania tych umów oraz okresu wypowiedzenia.”

Odpowiedź:
Rodzaje umów określone są w tabeli. Wszystkich obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia.

Pytanie 35
„Dotyczy przykładowych jadłospisów dekadowych które ma dostarczyć wykonawca wraz z ofertą. Prosimy 
o  informację  dla  jakich  diet  należy  przygotować  jadłospisy.  Czy ma  to  być  dieta  podstawowa  i  dieta 
łatwostrawna z modyfikacjami? Czy wykonawca dobrze rozumie, iż należy przygotować jadłospisy zgodnie 
z wzorem podając gramatury potraw. Jeżeli przykładowy jadłospis dekadowy ma być przygotowany również 
dla  diety łatwostrawnej  z  z  ograniczeniem łatwo  przyswajalnych  węglowodanów to  ze  względu  na  jej  
indywidualność proszę o wskazanie ilości posiłków.”

Odpowiedź: 
Prosimy  o  przygotowanie  jadłospisów  dekadowych  na  dietę  łatwostrawną  i  dietę  łatwostrawną  z 
ograniczeniem łatwo  przyswajalnych  węglowodanów z  uwzględnieniem 6  posiłków,  zgodnie  z  wzorem 
podanym  przez Zamawiającego.

Pytanie 36
„Prosimy o informację, czy jeżeli w jadłospisach przykładowych będzie zapis „pieczywo mieszane” to czy 
zostaną spełnione wymagania zamawiającego, wskazujące na konieczność dostarczania pieczywa w trzech 
rodzajach. Czy zamawiający uzna taki zapis za odpowiadający wymaganiom siwz, czy wykonawca winien 
podać jakie pieczywo oferuje w ramach jadłospisów przykładowych.”  

Odpowiedź:
Prosimy o wyszczególnienie w przykładowych jadłospisach dekadowych rodzaju zaplanowanego pieczywa, 
(pieczywo razowe,  pszenno - żytnie,  pszenne).
Dla Oddziału Dziecięcego Zamawiający wymaga dostarczania pieczywa pszennego i pszenno-żytniego. 

Pytanie 37
„Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż certyfikat ISO 22000:2005 ma zawierać adres zakładu produkcyjnego 
w którym go wdrożono? Czy dobrze rozumiemy, iż ma to być zakład z którego będą dostarczane posiłki dla  
zamawiającego?”



Odpowiedź: 
Tak. Certyfikat ISO 22 000 : 2005  musi dotyczyć zakładu produkcyjnego,  z  którego będą dostarczane 
posiłki dla Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.11.2013 r.


