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 W toku postępowania nr WOTUiW-1/01/2021 pn. „CATERING - 

PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW 

WOTUiW w 2021r.” Zamawiający niniejszym udostępnia treść zgłoszonych zapytań oraz udziela 

poniższych wyjaśnień: 

 

1. Prosimy o doprecyzowanie do której godziny jest składanie ofert? Na miniportalu widnieje 

informacja o godz. 12.00 (dnia 23.02.2021) a w SWZ jest godz. 10.00 (dnia 23.02.2021). 

Wyjaśnienie: 

W związku z zaistniałymi wątpliwościami Zamawiający dokonuje zmiany SWZ i ustala nowy termin 

składania i otwarcia ofert. Oferty winny być złożone do godziny 12:00 w dniu 25 lutego 2021 r. 

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:30 w dniu 25 lutego 2021 r. 

 

2. Dot. dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania (strona 

13SWZ, pkt. e). Zgodnie z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

par. 2.1. pkt. 1)KRK ma mieć ważność 6 miesięcy „– sporządzonej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jej złożeniem”. Wnosimy zatem o poprawę zapisu „3 miesiące” na „6 

miesięcy”. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ we wskazanym zakresie. 

 

3. Dot. dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania (strona 

13 SWZ, pkt. a, b, c, d, e). Zgodnie z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy pragniemy zauważyć, iż nastąpiły zmiany w tym zakresie w nowej ustawie PZP i 

dokumenty te powinny być ważne nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem (a nie jak 

było w nieobowiązującej już ustawie Pzp - przed upływem terminu składania ofert). Ponadto 

KRS/ CEiDG (pkt. a) ma ważność 3 miesiące (a nie miesiąc jak zawarł w SWZ 

Zamawiający).Wnosimy o zmianę zapisów na właściwe. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ we wskazanym zakresie. 

 

4. Opisany przez Zamawiającego w SWZ str. 12 pkt 1e) wymóg złożenia przez Wykonawcę do 

oferty umów o pracę i książeczek zdrowia dla pracowników narusza § 9 pkt. 3 rozporządzenia 
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Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

Zgodnie z pkt. 3) rozporządzenia Zamawiający może żądać wykazu osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Jak wynika z pkt. 3) rozporządzenia Zamawiający może żądać wyłącznie wykazu 

pracowników wraz z konkretnymi informacjami na temat tych osób. 

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) oraz aktów podwykonawczych Zamawiający 

nie ma podstaw prawnych do żądania od Wykonawców na etapie składania oferty 

podmiotowych środków dowodowych w postaci umów o pracę i dokumentów 

potwierdzających stan zdrowia. 

Wnosimy o usunięcie w/w wymogów z treści SWZ. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ we wskazanym zakresie. 

 

5. Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje wystawienie przez wykonawcę 

ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych, dotyczących wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz 

przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ ? 

Jednocześnie proszę o podanie konta Zamawiającego znajdującego się na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania, umożliwiającego przesłanie ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej. 

Fakturowanie oraz wystawienie innych dokumentów w ustrukturyzowanej formie 

elektronicznej jest zgodne z przepisami podatkowymi, wynikającymi z ustawy o podatku od 

towarów i usług (VAT) oraz z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) oraz jest powszechnie 

stosowane pomiędzy Zamawiającymi a wykonawcami. Taki sposób przekazywania w/w 

dokumentów ułatwia wzajemną komunikację oraz eliminuje szereg błędów, występujących w 

procesie tradycyjnego fakturowania. I jest rekomendowany, jako docelowy sposób obiegu 

dokumentów księgowych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

(https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/e-fakturowanie-w-

zamowieniachpublicznych) ze względu na: 
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1) zmniejszenie liczby zatorów płatniczych; 

2) zmniejszenie liczby błędnych i fałszywych faktur w obiegu;3) 

3) ujednolicony model obsługi e-faktur w ramach zamówień publicznych; 

4) zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zminimalizowanie przeszkód w handlu; 

5) redukcję kosztów fakturowania i przetwarzania danych oraz obsługi zamówień 

publicznych; 

6) kompleksową e-obsługa dostaw publicznych; 

7) zwiększenie szans udziału polskich firm w transgranicznym rynku zamówień publicznych 

i obrocie gospodarczym UE; 

8) łatwiejsze archiwizowanie dokumentów; 

9) wzrost cyfryzacji sektora publicznego w Polsce; 

10) rozwój systemu płatności bezgotówkowych; 

11) wzrost popytu na produkty i usługi informatyczne. 

Niezależnie od powyższego, w dobie epidemii COVID-19, taki sposób przekazywania 

dokumentów rozliczeniowych jest jedną ze skutecznych metod w powstrzymywaniu 

rozprzestrzenianiu się wirusa oraz gwarantuje utrzymanie ciągłości procesów księgowych i 

podatkowych. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający  przewiduje możliwość wystawienia przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur 

korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, dotyczących wykonania 

umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania. Numer konta zostanie podany po udzieleniu zamówienia. 

 

6. Prosimy o doprecyzowanie po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy, leży 

obowiązek mycia i dezynfekcji pojemników GN oraz termosów. 

Wyjaśnienie: 

Wykonawca zobowiązany jest umyć i zdezynfekować pojemniki GN oraz termosy. 

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ we wskazanym zakresie. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że porcjowanie posiłków z GN będzie realizowane przez 

pracowników Zamawiającego. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający jest odpowiedzialny za porcjowanie posiłków z pojemników GN. W pojemnikach muszą 

znaleźć się odpowiednie ilości zamawianych porcji. 
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Zamawiający dokonuje uzupełnienia SWZ we wskazanym zakresie. 

 

8. Obowiązek zastosowania naczyń jednorazowych dla każdego posiłku oznacza konieczność 

zapewnienia ponad 150 tysięcy naczyń jednorazowych w okresie świadczenia usługi przez 12 

miesięcy. Taka ilość naczyń jednorazowych to ogromne koszty (zarówno zakupu naczyń oraz 

utylizacji odpadów), które istotnie wpłyną na cenę usługi. Zastosowanie, przyjętego na etapie 

poprzedniego postępowania na usługę żywienia pacjentów Zamawiającego, systemu tacowego 

jest lepszym rozwiązaniem zarówno pod względem finansowym jak i ekologicznym. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości stosowania systemu tacowego. 

 

9. Zamawiający na stronie 12 -13 SWZ wymaga złożenia dokumentów w celu wykazania speł-

niania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca wskazuje, że w 

SWZ nie jest napisane wprost, czy Zamawiający wymaga złożenia tych dokumentów wraz z 

ofertą, czy też na wezwanie Zamawiającego.  

Wykonawca zwraca się o jednoznaczne określenie momentu składania dokumentów. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów po złożeniu oferty 

 

 Zamawiająca udostępnia załączniki do SWZ w formacie umożliwiającym edycję. 
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