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   Opole Lubelskie, dnia 18 kwietnia 2018 roku 
A.AT.381/1/2018 
 
                                                                               Wszyscy Wykonawcy, 
  uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu 
   
Dotyczy:   postępowania pn. usługi przygotowywania posiłków dla pacjentów  Powiatowego Centrum Zdrowia  
sp. z o. o.,  
 
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Opolu Lubelskim informuje, że w postępowaniu przetargowym  
na usługi przygotowywania posiłków dla pacjentów  Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o, wpłynęły pytania, na 
które zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579), Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi: 
 
 

  
ODP Pyt. 1  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim lokalem (dostosowanym do świadczenia usługi), 
co poświadcza Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział V, pkt 1.2, ppkt. 1.2.3, Rozdział vi, pkt. 66.2). Zgodnie 
z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w  § 2 ust. 3 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do cyt.: 
„dysponowania odpowiednim lokalem …. niezbędnym do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia z 
należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.” Tak więc w zakresie 
prowadzonej działalności to na Wykonawcy spoczywa obowiązek spełnienia wszelkich  wymogów ustawowych, które 
nakładają na Wykonawcę obowiązujące przepisy prawa. 
 
ODP Pyt.2.  
Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ, że „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonej usługi 
z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej  przestrzegając obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
usług  żywienia potwierdzonych certyfikatami: 
1) certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu HACCP, 
2) certyfikat ISO 9001 dla systemów zapewnienia jakości w zakresie żywienia lub równoważne zaświadczenia 
wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez wykonawcę równoważnych do ISO 9001 
systemów zapewnienia jakości w zakresie usług żywienia, 
3) certyfikat ISO 22000 dla systemów zapewnienia jakości w zakresie usług żywienia lub równoważne 
zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez wykonawcę równoważnych do ISO 22000 
systemów zapewnienia jakości w zakresie usług żywienia.” Tak więc skoro wymóg dotyczy Wykonawcy to wszelkie 
dokumenty wystawione powinny być na Wykonawcę z określonymi miejscami wykonywania działalności 
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gospodarczej, co również powinno być odzwierciedlone w dokumentach rejestrowych (np. ceidg). 
 
 

 
  
 

Podpisy komisji przetargowej: 

1. Wiesława Szaniawska  …………………………………………… 

2. Sabi8na Maciąg        …………………………………………… 

3. Mirosław Ciszewski   …………………………………………… 

 
 
Prezes Zarządu – Kamila Ćwik 
 
 

 
        ………………………………………………………….. 
         

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Koziński 
 
 
 
        ………………………………………………………….. 
 
 


