
 

Suwałki, dnia 12/04/2021r.  

 

Wszyscy uczestnicy postępowania  

NS: 02/PN/2021  

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 

 

Dotyczy zamówienia udzielanego jest w trybie podstawowym pn.: USŁUGA CAŁODZIENNEGO 

KOMPLEKSOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU 

OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II  w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie 

określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 

ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

Uczestnik 1 

 

Pyt.1  

W Formularzu asortymentowo-cenowym – Zał. Nr 5 do SIWZ podano ilość osobodni w skali 24 miesięcy: 29 930 

osobodni żywieniowe pacjentów, co oznacza, że w skali jednego dnia przewidywana jest liczba 41 żywionych 

pacjentów.  

W ciągu 12 miesięcy roku 2020 średnia dzienna liczba żywionych pacjentów wynosiła 21 osobodni, czyli prawie dwa 

razy mniej niż wartość aktualnie podawana w SIWZ. Przytoczone powyżej wartości z roku 2020 są ponadto zbliżone 

do faktycznej liczby żywionych pacjentów w latach poprzedzających.  

Mając na uwadze powyższe prosimy o wskazanie argumentów rzeczowych, które pozwalają Zamawiającemu szacować 

liczbę żywionych pacjentów w kolejnych latach na poziomie wskazanym w SIWZ.  

Odpowiedź: Od początku roku Zamawiający zwiększył liczbę łóżek  o 14 . Obecnie  liczba dostępnych łóżek wynosi 

50. 

Dodatkowo  ze względu na epidemię rok 2020 nie jest rokiem na podstawie którego można  planować zapotrzebowanie  

dot. żywienia  pacjentów na lata 2021- 2023 Do chwili obecnej brak  pełnego  obłożenia  zarówno w nowootwartym  

ZOL  jak i w hospicjum  stacjonarnym. Dodatkowo  ze względu na  specyfikę zakładu, wiele  osób jest żywionych 

dojelitowo. Ze względu na istnienie  wielu niewiadomych nie jesteśmy  w stanie określić  dokładniejszych ilości. 

Informuje również że latach poprzednich ilości żywionych pacjentów były wyższe  od 21. Wynosiła około 28 

pacjentów przy 36 łózek. 

 

Pyt.2  

Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje zwiększenie liczby łóżek w Szpitalu? Jeżeli tak, to ile będzie wynosić 

liczba łóżek po zwiększeniu? oraz od kiedy planowana jest taka zmiana.  

Odpowiedź: Od początku roku zwiększyliśmy liczbę łóżek  o 14 . Obecnie  liczba dostępnych łóżek wynosi 50. 

Dodatkowo  ze względu na epidemię rok 2020 nie jest rokiem na podstawie którego można  planować zapotrzebowanie  

dot. żywienia  pacjentów na lata 2021- 2023 Do chwili obecnej brak  pełnego  obłożenia  zarówno w nowootwartym  

ZOL  jak i w hospicjum  stacjonarnym. Ze względu na istnienie  wielu niewiadomych nie jesteśmy  w stanie określić  

dokładniejszych ilości. Informuje również że latach poprzednich ilości żywionych pacjentów były wyższe  od 21. 

Wynosiła około 28 pacjentów przy 36 łózek. 

 

 

Pyt.3  

Czy Zamawiający planuje zmiany organizacyjne mające skutkować zwiększeniem liczby łóżek w Szpitalu? Jeżeli tak, to 

prosimy o informacje, jakie to będą zmiany? Kiedy nastąpią? oraz w jakim zakresie wpłyną one na zwiększenie ilości 

łóżek / pacjentów żywionych w trybie codziennym?  

Odpowiedź: Od początku roku zwiększyliśmy liczbę łóżek  o 14 . Obecnie  liczba dostępnych łóżek wynosi 

50.Dodatkowo  ze względu na epidemię rok 2020 nie jest rokiem na podstawie którego można  planować 



zapotrzebowanie  dot. żywienia  pacjentów na lata 2021- 2023 Do chwili obecnej brak  pełnego  obłożenia  zarówno 

w nowootwartym  ZOL  jak i w hospicjum  stacjonarnym. Dodatkowo  ze względu na  specyfikę zakładu, wiele  osób 

jest żywionych dojelitowo. Ze względu na istnienie  wielu niewiadomych nie jesteśmy  w stanie określić  

dokładniejszych ilości. Informuje również że latach poprzednich ilości żywionych pacjentów były wyższe  od 21. 

Wynosiła około 28 pacjentów przy 36 łózek, obecnie  liczba dostępnych łóżek wynosi 50. 

 

Pyt.4  

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga dostarczania posiłków w naczyniach jednorazowych. Zgodnie z 

obowiązującym prawem w roku bieżącym wchodzą przepisy dotyczące konieczności stosowania naczyń 

biodegradowalnych – znacząco droższych od dotychczas stosowanych. Ponadto z analizy zapisów SIWZ wynika, że 

Zamawiający zwiększył (w porównaniu do wymogów lat ubiegłych) jakościowe wymagania dotyczące samej usługi 

żywienia pacjentów.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił tę okoliczność w kalkulacji środków na wykonanie zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pyt. 5  

Prosimy informację, kto odpowiada za utylizację naczyń jednorazowych?  

Odpowiedź: SP ZOP będzie odpowiadał za utylizację  naczyń jednorazowych 

 

Pyt. 6  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia konieczności żywienia osób chorujących na Covid-19 odpady 

pokonsumpcyjne oraz naczynia jednorazowe, w których wydawane są posiłki – jako odpady niebezpieczne – zostaną 

zagospodarowane przez Zamawiającego we własnym zakresie.  

Odpowiedź: Potwierdzamy, że wszystkie naczynia jednorazowe w tym od pacjentów chorych na Covid -19 będą 

utylizowane przez  SP ZOP 

 

Pyt. 8  

Prosimy o potwierdzenie, że termoporty, w których będą dostarczane posiłki umieszczone w naczyniach 

jednorazowych nie będą wprowadzane do sal, na których przebywają pacjenci chorujący na Covid-19.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pyt. 9  

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do termoportów, które zostaną wprowadzane do sal, na których przebywają 

pacjenci chorujący na Covid-19, to Zamawiający będzie odpowiedzialny za ich mycie i dezynfekcje?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pyt.10  

W Rozdziale II – Formularz Ofertowy (u dołu pierwszej strony) wykonawca oświadcza, że „zobowiązuje się wykonać 

przedmiot zamówienia do dnia …………”.  

Z treści SIWZ nie wynika, kiedy nastąpi rozpaczacie świadczenia usługi ani kiedy przewidywane jest jej zakończenie.  

Mając na uwadze powyższe prosimy o:  

a) wykreślenie w/w oświadczenia Formularza Ofertowego  

lub  

b) podanie dat: rozpoczęcia oraz zakończenia świadczenia usługi  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje  formularz ofertowy w zakresie oświadczenia: 

Jest: 

Oświadczam, że:  

• zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia ……………………….  

powinno być: 

Oświadczam, że:  

• zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia przez okres 24 miesięcy;  

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie zmodyfikowany druk oferty i zobowiązuje Wykonawców do złożenia 

oferty ma zmodyfikowanym druku.  



 

Pyt.11.  

Zamawiający zdefiniował zasady waloryzacji ceny za usługę, ograniczając się stricte do aktualnych zapisów ustawy Pzp. 

Jednocześnie Zamawiający przyjął założenie: dwuletniego okresu realizacji umowy.  

Przytoczone zapisy będą mogły skutkować zmianą ceny wyłącznie w przypadkach precyzyjnie opisanych w Ustawie 

Pzp. Nie dotyczą one jednak innych zmian rynkowych, jak chociażby zwyżka cen artykułów spożywczych i 

konsumpcyjnych, stanowiących zgodnie z wymaganiami Zamawiającego nie mniej niż 38% kosztów usługi żywienia 

pacjentów. Warto przy tym dodać, że wzrost cen artykułów żywnościowych z „koszyka żywienia pacjenta” w ostatnim 

okresie wyniósł ponad 5%. Prognozy na kolejne miesiące nie są w tym względzie bardziej optymistyczne.  

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie we wzorze umowy na świadczenie usługi 

dodatkowego zapisu dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Proponujemy następujący zapis: 

„Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cenżywności (pozycja: „żywność i napoje bezalkoholowe <w 

tym żywność>”) według obwieszczenia Prezesa GUS ogłoszonego na dany rok, przy czym wysokość ewentualnej zmiany ceny będzie 

ustalona na drodze dwustronnych uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym”.  

Brak klauzuli waloryzacyjnej w umowie długoterminowej jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i prowadzi 

z jednej strony do pokrzywdzenia interesów Wykonawcy w sytuacji nieuwzględnienia waloryzacji, z drugiej zaś strony 

skutkuje obniżeniem jakości świadczonej usługi, co jest negatywnie odbierane przez Zamawiającego.  

Wprowadzanie klauzul waloryzacyjnych jest zatem korzystne dla obu stron umowy, gdyż pozwala na dostosowanie 

wynagrodzenia Wykonawcy do warunków rynkowych (np. zmieniających się cen artykułów spożywczych) oraz daje 

pewność Zamawiającemu, że usługa świadczona na jego rzecz daje rękojmię właściwego jakościowego poziomu 

realizacji zakontraktowanej usługi. 

Odpowiedź: zgodnie z SWZ. 

 

 Pyt.12  

W punkcie 12.5, ppkt.3 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty „Opisu Przedmiotu Zamówoienia – Załącznik nr 6”.  

Do SIWZ dołączono pieć numerowanych załączników oraz dodatkowo Wzór Umowy. SIWZ nie wyodrębnia też 

Opisu przedmiotu zamówienia, jako oddzielnego załacznika.  

Prosimy o wykreślenie wymogu z punktu 12.5, ppkt.3 lub doprecyzowanie jakie konkretnie dokumenty powinien 

wykonawca załączyć do oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SWZ pkt. 12.5, ppkt. 3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i 

dokumenty: 

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 

1 do SWZ. W  przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza 

oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. 

2. Formularz asortymentowo-cenowy- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ 

3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do 

wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału 

4.Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy 

 

Pyt.13  

Prosimy o potwierdznie, czy Zamawijący wymaga aby codziennie do każdego śniadania dla diet, które to dopuszvczają 

była serwowana zupa mleczna. 

Odpowiedź: Tak wymagana zupa mleczna do sniadania. 

 

 

Z poważaniem 

 

Irena Mickiewicz 

Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Opieki Paliatywnej  

im. Jana Pawła II  

w Suwałkach 


