
 

Lublin, dnia 20.07.2021 r. 

 

Znak: KG.261.5.2021       

 

Odpowiedzi na zapytania i wnioski do SWZ na sukcesywną usługę cateringową w zakresie przygotowania 

i dostawy dziennych zestawów posiłków (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek z napojami do 

posiłków) dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 89 przy ul. Dożynkowej 38 w Lublinie 

wchodzącego w skład ZSO n4 im. Orląt Lwowskich z dnia 19.07.2021 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów mrożonych typu pierogi, kluski śląskie w celu 

urozmaicenia jadłospisu? 

 

Odpowiedź: NIE  

 

2. Czy Zamawiający wymaga do dań półmięsnych typu gołąbki, łazanki, kaszotto, risotto i inne 

zawierające w swoim składzie zarówno białko zwierzęce, węglowodany jak i warzywa dodatkowo 

dodatku warzywnego? Jeśli tak to w jakiej ilości? 

 

Odpowiedź: TAK  –  surówki  50 gram   (zał. 1 do SWZ pkt 12.3) 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie warzyw mrożonych w planowaniu jadłospisów? Dzięki 

zastosowaniu warzyw mrożonych Wykonawca może urozmaić planowanie jadłospisów. Dodatkowo 

mrożenie zapobiega rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych, czyli gniciu, pleśnieniu i 

niepożądanym fermentacjom, zapobieganie przedostawaniu się do żywności drobnoustrojów (np. 

pałeczek duru, Salmonelli, gronkowców)?  

 

Odpowiedź: NIE 

 

4. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że codziennie ma być planowana 1 kanapka z serem żółtym, 1 

kanapka z wędliną i 1 kanapka z innym dodatkiem?  

 

Odpowiedź: TAK – zgodnie z punktem 3.1.1. zał. 1  do SWZ 

 

5. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że oprócz wymaganych warzyw do śniadania mają być planowane 

dodatkowo nierozdrobnione warzywa i owoce w ilości 100g, o których mowa w pkt 12.5?  

 

Odpowiedź: 

Wykonawca może nie zaoferować urozmaicenia dziennego posiłku dla każdego dziecka dodatkową 

porcją nierozdrobnionych owoców lub warzyw o wadze min. 100 gram.  

Urozmaicenie dziennego posiłku dla każdego dziecka dodatkową porcją nierozdrobnionych owoców 

lub warzyw o wadze min. 100 gram jest jednym z kryteriów oceny ofert - znaczenie 5 pkt. (pkt.17.1.4. 

SWZ).  
 

6. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że może wypowiedzieć umowę z 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, jeżeli nie to 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.” 

W momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności 

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? 

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną  zmianę. Okoliczności umożliwiające 

odstąpienie od umowy określa § 8 umowy w związku z § 7. 

 



 

7. 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) 

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. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody (art.95 PZP) 

 

8. Czy są konieczni i w jakim przedziale czasowym pracownicy terenie Zamawiającego do wydania 

posiłków  i ile osób wydaje posiłki w każdym zadaniu? 

 

Odpowiedź: 

Posiłki wydają pracownicy Zamawiającego. 

 

 

9. Prosimy o podanie średnich stanów żywionych zrealizowanych z rozbiciem na poszczególne miesiące. 

Dane proszę umieścić w poniższej tabeli. 

Posiłek: Wrzesień 

2020 

Październi

k 2020 

Listopa

d 2020 

Grudzie

ń 2020 

Stycze

ń 2021 

Luty 

202

1 

Marze

c 2021 

Kwiecie

ń 2021 

Maj 

2021 

Czerwiec 

2021 

Śniadani

e 

93 93 81 75 81 85 73 108 88 85 

Obiad 93 93 81 75 81 85 73 108 88 85 

Podwie-

czorek 

93 93 81 75 81 85 73 108 88 85 

 

10. 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 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 12 ( nie dotyczy on kar umownych). 

 

11. Czy dzieci dostają jakiekolwiek dofinansowanie do posiłków, czy całą kwotę pokrywają rodzice? Jeżeli 

jest przewidziane dofinansowanie prosimy o podanie zakresu ? 

 

Odpowiedź: Dzieci dostają dofinansowanie. Jest ono ustalane corocznie w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. W roku szkolnym 2020/21 kwota ta wynosi 2,64 zł. Na rok szkolny 2021/2022 kwota 

nie jest jeszcze ustalona. 

 



 

12. Powołując się na jawność zamówień publicznych prosimy o podanie jaka firma obecnie realizuje 

zamówienie i jakie są obecne ceny posiłków brutto w tym wsad do kotła. 

 

Odpowiedź: 4  Pory Smaku SP. z o.o. ,Cena brutto posiłku wynosi 8,64 zł w tym 6,00 zł wsad do kotła. 

 

 

13. 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: NIE 

 

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

posiłków? 

 

Odpowiedź: NIE 

 

 

15. 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: 

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 w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:  

a. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części,  

b. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

 

c. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 

50% wartości pierwotnej umowy 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu, ponieważ 

opiera się on  na  nieaktualnej podstawie  prawnej (art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych ).  

 

 

16. 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 wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 

 

 

17. Jaka jest wymagana wysokość ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych 

usług należy do Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie określał wysokości ubezpieczenia. 

 

 

 

 


