
Znak sprawy: SAG.26.8.2021                                                              Nisko, dnia 13.08.2021 r. 

 

- do wszystkich Wykonawców 

dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Usługa cateringu dla wychowanków 

internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku  

w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.” 

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)- dalej „ustawa Pzp”, 

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Nisku – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 

w Nisku, ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko przekazuje treść zapytań dotyczących treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi 

odpowiedziami.  

 

Zestaw pytań z dnia 09.08.2021 r. 

1. W związku z panującą pandemią COVID- 19 prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do SIWZ 

poniższego zapisu: " w sytuacji gdy Zamawiający zamówi w okresie panowania pandemi 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" 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian. 
 

2. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający  planuje w najbliższym czasie zamknięcie działa 

internatu  lub zmniejszenie jego zakresu działania.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie planuje w najbliższym czasie zamknięcia internatu ani zmniejszenia jego zakresu 

działania. 

 

3. Prosimy o podanie średnich stanów żywionych zrealizowanych w okresie roku  2020/2021 r. z rozbiciem 

na poszczególne miesiące. Dane proszę umieścić w poniższej tabeli w każdej lokalizacji 

 
Posiłek: 06.2020 07.2020 08.2020 09.2020 10.2020 11.2020 12.2020 01.2021 02.2021 03.2021 04.2021 05.2021 

Śniadanie             

II śniadanie              

Obiad             

Podwieczorek             

Kolacja             

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przedstawia poniżej tabelaryczne zestawienie średnich stanów żywionych 

zrealizowanych  

w okresie roku  2020/2021 r. z rozbiciem na poszczególne miesiące. 

 
Posiłek: 06.2020 07.2020 08.2020 09.2020 10.2020 11.2020 12.2020 01.2021 02.2021 03.2021 04.2021 05.2021 

Śniadanie 384 X X 2594 1064 X X X X X X X 

II śniadanie  384 X X 2594 1064 X X X X X X X 

Obiad 384 X X 2594 1064 X X X X X X X 

Podwieczorek 384 X X 2594 1064 X X X X X X X 

Kolacja 348 X X 2482 1012 X X X X X X X 

 

 



4. W Opisie Zamówienie pkt 2 Zamawiają wymaga aby: „Wykonawca zobowiązany jest do zabierania 

zużytych naczyń jednorazowych oraz sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych a także utylizację 

odpadów i śmieci.” 

a. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.); ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 

2013 poz. 21 z późn. zm.) odpady pokonsumpcyjne muszą być odbierane w miejscu ich wytworzenia tj. 

miejscu, w którym posiłek został spożyty. Zgodnie z art. 175 ustawy „Kto, będąc posiadaczem odpadów, 

zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały 

wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru podlega karze aresztu albo grzywny”. Odnosząc 

się do wyżej wymienionych ustaw to właściciel nieruchomości, na której powstają odpady, a nie 

zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi na terenie 

nieruchomości. W związku z tym firma cateringowa nie może ich odbierać od Państwa, gdyż nie jest 

wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów pokonsumpcyjnych.  

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający nie może przenieść 

odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na firmę cateringową, gdyż odpad ten powstaje na 

terenie nieruchomości Szkoły, a podpisywanie pośredniczących umów dotyczących przekazania tych 

odpadów jest niezgodne z przepisami w tym zakresie.  

b. Prosimy o zmianę zapisów ogłoszenia, umowy oraz załączników na zgodnych z przepisami prawa. Jeśli 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów prosimy o przedstawienie na jakiej podstawie  

i w jaki sposób będzie wystawiał Kartę Przekazania Odpadu w przypadku odpadów pokonsumpcyjnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający usunie z opisu zamówienia zapis „Wykonawca zobowiązany jest do zabierania zużytych 

naczyń jednorazowych oraz sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych a także utylizację odpadów  

i śmieci”. 

 

5. Powołując się na jawność zamówień publicznych prosimy o podanie jak firma obecnie realizuje 

zamówienie oraz jaką cenę za śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację  płaci obecnie 

Zamawiający za realizację przedmiotowego zamówienia netto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że obecnie zamówienie nie jest realizowane. 
 

6. Prosimy, aby  w przypadku reakcji Wykonawcy  na nieprawidłowość w realizacji umowy w przeciągu 

60 minut od zgłoszenia reklamacji Zamawiający nie naliczał kary umownej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na nienaliczanie kary umownej. 
 

7. Czy Zamawiający ogranicza realizację zamówienia np. choroba wychowanków. Zgodnie z art. 433 ust. 4 

Zamawiający ma obowiązek wskazać minimalną wartość świadczenia stron.  Ze względu iż ilość jest 

podstawowym czynnikiem odpowiadającym za wynik kontraktowo prosimy o wskazanie minimalnego 

poziomu realizacji zamówienia na 90%.  Im niższy poziom realizacji zamówienia tym wyższa cena dla 

Zamawiającego. Prosimy o zmianę w tym zakresie oraz   mając na uwadze sytuację związaną z COVID-

19 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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający ogranicza realizację zamówienia np. choroba wychowanków. Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę wydanych posiłków odpowiadająca iloczynowi wydanych 

posiłków i ich ceny jednostkowej zapisanej w ofercie i umowie, nie mniej niż 90% realizacji 

zamówienia. 
 

8. 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? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie odstąpi od kary za spóźnienie. 

 

 

 



9. Czy Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień przed wydaniem 

posiłków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstąpi od nałożenia kary. 
 

10. Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w wzorze umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie 

umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: 

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 1 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia.” 

Należy zauważyć, iż  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.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu we wzorze umowy. 
 

11. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga by jadłospis był planowany zgodnie z 

aktualnymi zaleceniami IŻŻ, które zostały opisane m.in w „Normy żywienia dla populacji Polski i ich 

zastosowanie” pod red. M. Jarosza, E. Rychlik, K. Stoś, J. Charzewskiej wyd. NIZP- PZH 2020r.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca dobrze rozumie treść zapisu, że Zamawiający wymaga by 

jadłospis był planowany zgodnie z aktualnymi zaleceniami IŻŻ. 
 

12. Czy Zamawiający dopuszcza wysyłanie jadłospisu 14-dniowego? Planowanie rytmem dwutygodniowym 

umożliwia większe urozmaicenie jadłospisu, a także jego bilansowanie pod względem wartości 

odżywczych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wysyłania jadłospisu 14-dniowego. 

 

13. Czy Zamawiający wymaga by zupa mleczna była planowana codziennie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga by zupa mleczna planowana była codziennie. 

 

14. Czy zamawiający wyraża zgodę na częściowe zastąpienie owoców i warzyw sokami, musami oraz 

koktajlami w celu urozmaicenia jadłospisu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na częściowe zastąpienie owoców i warzyw sokami, musami oraz 

koktajlami. 
 

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do zup, sosów warzywnych oraz innych dań z dodatkiem warzyw 

stosowane były mrożone warzywa szczególnie w sezonie zimowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody aby do zup, sosów warzywnych oraz innych dań z dodatkiem warzyw 

stosowane były mrożone warzywa. 
 

16. Wykonawca prosi o zmianę zapisu: „Jadłospis tygodniowy winien mieć wyszczególnioną i zaznaczoną 

tłustym drukiem kaloryczność posiłków.”. W żywieniu zbiorowym analiza jakościowa oraz ocena 

wartości odżywczej odbywa się w oparciu o kilkanaście dni. Jest to związane m.in. z dość dużą 

zmiennością składu oraz wartości odżywczej produktów spożywczych. Wykonawca prosi o zmianę 

zapisu na „ Jadłospis okresowy winien mieć wyszczególnioną i zaznaczoną tłustym drukiem całodzienną 

kaloryczność „ 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  „Jadłospis tygodniowy winien mieć 



wyszczególnioną i zaznaczoną tłustym drukiem kaloryczność posiłków”. 

 

17. Wykonawca prosi o zmianę zapisu: „Jadłospis winien posiadać wypisane składniki złożone 

produktów.”. Z uwagi na to, że jadłospis zawierający te informacje może być nieczytelny, Wykonawca 

proponuje przedstawienie wszystkich składowych potraw w formie osobnego dokumentu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu: „Jadłospis winien posiadać wypisane składniki 

złożone produktów”. 
 

18. Prosimy o podanie godzin w których dostarczane będą posiłki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję że posiłki wydawane będa w godzinach: 

a) śniadanie i II śniadanie – od godz. 7;15 do godz. 7;30 

b) obiad I podwieczorek – od godz. 14;00 do godz. 15;00 

c) kolacja – od godz. 18;30 do godz. 19;00  

 

19. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że zgodnie z pkt 4.2 SWZ będzie dostarczał 80 zestawów posiłków 

dziennie 7 dni w tygodniu oraz 20 zestawów od poniedziałku do piątku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykawca dobrze rozumie treść zapisu pkt 4.2 SWZ. 
 

20. Czy Zamawiający zapewni środki do dezynfekcji dla uczniów wchodzących do pomieszczeń wydawania 

posiłków ? 

Odpowiedź: 

Wykonawca zapewni środki do dezynfekcji dla uczniów wchodzących do pomieszczeń wydawania 

posiłków. 

 

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).  

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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie pracowników na umowe zlecenie. 

 

22. Czy w związku z zaprzestaniem realizacji usługi z powodu np. COVID-19 Zamawiający pokryje koszty 

płacy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę o koszty stałe Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie pokryje kosztów płacy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę o koszty stałe 

Wykonawcy. 
 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

C. W związku z udzielonymi odpowiedziami w opisie zamówienia usunięty zostaje 

zapis: „Wykonawca zobowiązany jest do zabierania zużytych naczyń 

jednorazowych oraz sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych a także utylizację 

odpadów o śmieci”. 

 

D. Powyższa zmiana w opisie zamówienia nie powoduje zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu nr 2021/BZP 00131857/01 z dnia 30-07-2021 opublikowanego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz o identyfikatorze:  



d7109f72-8826-41ae-be6d-6a259f0c6a8a  

opublikowanego na: https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez 

zmian. 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

