
Świętochłowice, dn. 21.06.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  usług żywienia pacjentów, znak sprawy 17/ZA/17

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  udziela  odpowiedzi  na
następujące pytania:

Pytanie 1
Jaki  minimalny  okres  Zamawiający  pozostawi  wykonawcy  na  przygotowanie  się  do
rozpoczęcia realizacji zamówienia od chwili zawarcia z nim umowy?

Odp.: Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie gotowy do realizacji zamówienia już w
chwili podpisania umowy.

         
Pytanie 2
Na podstawie ostatnich 12 miesięcy prosimy o przekazanie zestawienia  przedstawiającego
rodzaj oraz ilości poszczególnych elementów zastawy stołowej uzupełnionej przez podmiot
obecnie realizujący zamówienie lub przez Zamawiającego. 

Odp.: Łączne doposażenie w czasie trwania aktualnej umowy:

ODDZIAŁ REHABILITACJI I OTOLARYNGOLOGI

talerze głębokie -15szt.
talerze płaskie -15szt
kubki z uchwytem-15szt.
Łyżki-15szt.
Noże-10szt. 
Dzbanek plastikowy-1 szt.
chochla duża -1 szt.

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

talerze głębokie -23szt.
Talerze płaskie-20szt.
Kubki-15szt.
Łyżki-20szt.
Noży -15szt.
Kubki z Dziubkiem – 15 szt.
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ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

kubki 20szt.
Talerze głębokie-10szt.
Chochla mała-1szt.

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

talerze głębokie -6szt. 
Talerze płaskie -6szt.
Kubki-12szt.
Sztućce- wszystkiego po 6szt.

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

łyżeczki małe-15szt.
Talerze głębokie-10szt.
Talerze płaskie-15szt.
Łyżka cedzakowa -1szt.
Kubki-15szt.

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

dzbanki-2szt.
Talerze płaskie-15szt.
Talerze głębokie -15szt.
Kubki-10szt.
Sztućce: 5 szt. noży, 15szt. łyżek,15szt. widelców
Chochla: 1 szt.

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

chochla 1szt.
Dzbanek 1szt.
Kubki 10szt. 
Łyżeczki 10szt. 
Kubki z dziubkiem -10szt. 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

talerze głębokie-20szt.
Talerze płaskie -20szt
łyżki duże-20szt
widelce-20szt.
Kubki 20szt.
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Chochla: 1 szt.

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY: parter

łyżka cedzakowa - 1 szt.
łyżka do ziemniaków - 1 szt.
szpikulec do mięsiwa - 1 szt.
chochla mała- 1 szt.
chochla średnia - 1 szt.
talerze głębokie - 20 szt.
talerze płytkie- 20 szt
kubki porcelanowe z uchwytem - 24 szt.

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY: piętro

talerze głębokie - 15 szt.
talerze płytkie - 10 szt.
kubki porcelanowe z uchwytem - 30 szt.
łyżki 30 szt.
dzbanki plastikowe - 2 szt.
kubki plastikowe z dziubkiem - 20 szt.
szpikulec do mięsa- 1 szt.

Pytanie 3
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający
żąda od Wykonawcy w zakresie realizacji  pkt.  11 dostarczenia wyłącznie dwóch wózków
bemarowych,  które  wykazał  w  Załączniku  nr  10  „Doposażenie  oddziałów”.  Prosimy  o
doprecyzowanie ilości komór w przedmiotowych wózkach.

Odp.: Wózek z przegródkami pasującymi do rozmiarów pojemników GN. Wykonawca jako
profesjonalista sam oceni jaki rodzaj wózków zapewni dla realizowania w prawidłowy
sposób usługi żywienia. Poniżej przedstawiono zdjęcie poglądowe.

Pytanie 4
Rozdział  7  punkt  7.7  –  Ze  względu  na  przyznawanie  decyzji  właściwego  Państwowego
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Inspektora Sanitarnego jednorazowo bez względu na horyzont czasowy i zmianę przepisów,
czy Zamawiający uzna  ostatni  protokół  kontrolny /  pokontrolny PPIS za  stwierdzenie,  iż
kuchnia  /  stołówka  spełnia  aktualne  i  konieczne  wymaganie  niezbędne  do  zapewnienia
higieny  i  właściwej  jakości  zdrowotnej  w  zakresie  produkcji  posiłków  oraz  usług
polegających na produkcji posiłków dla odbiorców z zewnątrz?

Odp.:  Zamawiający wymaga decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz ostatniego
protokołu kontrolnego PPIS.

Pytanie 5
Powołując się na jawność finansów publicznych prosimy o podanie aktualnej stawki brutto za
całodzienne żywienie dla jednej osoby - jaką Zamawiający płaci obecnie cenę za wykonanie
przedmiotowej usługi. Prosimy o podanie jaka firma obecnie wykonuje zamówienie.

Odp.: Obecna stawka brutto dla 3 podstawowych posiłków – 7,48 zł 
           Obecna stawka brutto dla II śniadań – 0,35 zł
           Obecna stawka brutto dla podwieczorku – 0,33 zł
           Firma obecnie wykonująca usługę: P.P.H.U. „POSTĘP” sp. z o.o.
                                                                    ul. Odrodzenia 9

         41-209 Sosnowiec

Pytanie 6
Prosimy o opublikowanie obecnego jadłospisu dekadowego (z gramaturą posiłków), według
którego są obecnie żywieni pacjenci Zamawiającego. Informacja ta umożliwi Wykonawcy
prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, jak również ułatwi Wykonawcy poznanie oczekiwań
Zamawiającego w zakresie przygotowywanych posiłków

Odp.: Przykładowy jadłospis dekadowy z obowiązującej umowy Zamawiający zamieszcza na
stronie  www.zoz.net.pl (W  aktualnym  postępowaniu  wymogi  dotyczące  posiłków
uległy zmianie.

Pytanie 7
Prosimy o podanie dokładnie ilości miejsc dostawy wraz z wykazem lokalizacji i opisem.

Odp.: Dostawa odbywać będzie się w dwóch lokalizacjach:
1) ul. Chorzowska 36, 41-605 Świętochłowice (Oddział Szpitala)
2)  ul.  Szpitalna 2,  41-600 Świętochłowice (Zakład Opiekuńczo Leczniczy,  Oddział

Terapii Uzależnień od Alkoholu)

                                                                           

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33 720 000,00 

http://www.zoz.net.pl/


Pytanie 8
Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom
rozwiązaniem umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Należy zauważyć, iż w przypadku
umów długoterminowych w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć
wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonanie
zobowiązań umownych dla każdej ze stron?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9
Ilu średnio miesięcznie jest pacjentów izolowanych 

Odp.: Ok. 10

Pytanie 10
W  związku  z  wymogiem  opracowywania  jadłospisu  10-dniowego  dla  każdej  diety  (17
wskazanych w siwz)  oraz jadłospisu wariantowego z potrawami jarskimi dla każdej diety czy
wybór ma dotyczyć tylko II dania, czy opcja jarska również ma być przedstawiona dla diety
kleikowo-sucharkowej,  łatwostrawnej  -  papkowatej,   łatwostrawnej  –bezglutenowej w jaki
sposób prawidłowy ma to przygotować wykonawca?

Odp.:  Opcja  jarska  ma  dotyczyć  całości  wyżywienia.  Opcja  jarska  nie  dotyczy  diet
kleikowo-sucharkowej, łatwostrawnej - papkowatej,  łatwostrawnej –bezglutenowej. 

Pytanie 11
Co zamawiający rozumie od pojęciem skład ilościowo-jakościowy prosimy o przedstawienie
wzoru dla 17 diet wymienionych w załączniku nr 2.

Odp.: Wagę, konsystencję, smak, zapach, temperaturę.

Pytanie 12
Czy  wykonawca  dobrze  rozumie,  ze  skała  ilościowo-jakościowy   dotyczy  tylko  diet
podstawowej, łatwostrawnej?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13
Prosimy o dodanie zapisu, iż kontrola pomieszczeń wykorzystywanych przez Wykonawcę do
przygotowania posiłków będzie odbywała się z minimum 1 –dniowym uprzedzeniem. 
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Odp.: Zamawiający dokona korekty SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 14
Prosimy o załączenie z dowolnego dnia tzw. „relewy” tj. zestawienia ilościowego pacjentów
na dany dzień z rozbiciem na diety z podziałem na oddziały.

Odp.: Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej www.zoz.net.pl

Pytanie 15
Prosimy podanie średnio miesięcznego zapotrzebowania na diety 3-posiłkowe, 4-posiłkowe,
5-posiłkowe?

Odp.:  Ilość  wydanych posiłków z podziałem na miesiące  za  rok 2016 podana została  w
Odpowiedziach z dnia 20.06.2017 r.

Pytanie 16
W  formularzu  asortymentowo-cenowym  wskazane  zostały  konkretne  ilości  maksymalne
posiłków prosimy o podanie dokładną ilość dni jak została przyjęta w przeliczeniu formularza
celem dopracowania ilości żywionych. 

Odp.: Zamawiający do wyliczeń przyjął okres 30 miesięcy. 

Pytanie 17
Czy wykonawca dobrze rozumie, że nie odpowiada za dystrybucję do łózka pacjenta?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 18
W §4 pkt 1 wzoru umowy wykonawca ma się  zobowiązać do utrzymania stałości ceny usługi
do końca 2018 rok. Taki zapis jest nie zgodny z zapasami ustawy Pzp i sprzeczny z §9 pkt 2
wzoru umowy.  Ponad to termin realizacji  przedmiotowej  umowy o zamówienie publiczne
ustalony został  na okres przekraczający 12 miesięcy.  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych, w treści obowiązującej po 01 września 2016 r.,  tj.  w treści,  którą
stosuje się do przedmiotowego postępowania, wymaga się, aby „umowa zawarta na okres
dłuższy  niż  12  miesięcy  zawiera  postanowienia  o  zasadach  wprowadzania  odpowiednich
zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
l)   stawki podatku od towarów i usług;
2)  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki
godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
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3)  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę."
(art. 142 ust. 5).
Na poziomie 06.2017 dany Wykonawca nie jest wstanie przewidzieć nowej stawki np.  za
minimalne wynagrodzenie.

Odp.:  Zamawiający zgodnie z Odpowiedziami z 20.06.2017 r. modyfikuje zapis §4 ust. 1.
Jednocześnie  Zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  określił  możliwość
zmiany wynagrodzenia umownego w projekcie umowy (§9 ust. 1 pkt 2) załącznym do
SIWZ. Zapisy tam zawarte odnoszą się zarówno do przesłanek określonych w art. 142
ust.  5  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  jak  również  wyszczególniają  inne
sytuacje, gdy zmiany takie będą dopuszczalne.

Pytanie 19
Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie
PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?
Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się
z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:
1. Strony akceptują wystawianie i  dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:

faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).

2. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: …………… 
3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie

ww. adresu mailowego.
4.  Osobą  upoważnioną  do  kontaktów  w  sprawie  e-faktur  ze  strony  Zamawiającego  jest

…………………….

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na faktury elektroniczne.

Pytanie 20
Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar umownych
zastrzeżonych w powyższych przepisach
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
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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. Ustalenie przez Zamawiającego
zbyt  wygórowanych  kar  umownych  dla  wykonawców  stanowi  zatem  bezspornie  rażące
naruszenie  prawa  w  zakresie  równości  stron  umowy,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do
sprzeczności  celu  takiej  umowy z  zasadami  współżycia  społecznego  i  skutkować  winno
bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z
art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w
wyroku  z  29  listopada  2013  roku  Sygn.  akt  I  CSK  124/13,  dotyczącego  przesłanek
miarkowania  kar  umownych  jako  rażąco  wygórowanych.  W  uzasadnieniu  wyroku  Sąd
wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a
zatem  przyznającym  mu  korzyść  majątkową  w  istotny  sposób  przekraczającą  wysokość
poniesionej  przez  wierzyciela  szkody.  Celem  miarkowania  kary  umownej  jest  natomiast
ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz
niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21
Jaka jest aktualna stawka netto całodziennego wyżywienia pacjenta obecnego wykonawcy w
rozbiciu na poszczególne składniki:  w trzech posiłkach:  śniadanie,  obiad,  kolacja,  oraz w
pięciu posiłkach: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja?

Odp.: 

Śniadanie 2,04 zł netto

II śniadanie 0,32 zł netto

Obiad 2,97 zł netto

Podwieczorek 0,31 zł netto

Kolacja 1,92 zł netto

  
Pytanie 22
Prosimy  o  opublikowanie  przykładowych  jadłospisów  dekadowych  realizowanych  w
siedzibie zamawiającego przez obecnego wykonawcę oraz zestawienia wydanych śniadań,
obiadów i kolacji w okresie od 01.05.2016 r. do 01.06.2017 r.
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Odp.: Przykładowy jadłospis dekadowy z obowiązującej umowy Zamawiający zamieszcza na
stronie  www.zoz.net.pl (W  aktualnym  postępowaniu  wymogi  dotyczące  posiłków
uległy zmianie.

Pytanie 23
Prosimy o podanie ile  razy w ciągu trwania umowy Wykonawca będzie musiał  wykonać
badania czystości mikrobiologicznej urządzeń mających kontakt z żywnością, rąk personelu
oraz środka lokomocji transportującego posiłki ? Ilość wykonanych badań potrzebna jest w
celu  rzetelnego  przygotowania  kalkulacji  ceny  usługi.  Wszystkie  badania  są  odpłatne  i
Wykonawca musi je ująć w cenie usługi.

Odp.: Pojemniki transportowe tzw. „termoporty” – 1 raz na kwartał (4 razy w roku),
           Ręce personelu - 1 raz na kwartał (4 razy w roku),
           Środek transportu posiłków – 1 raz na pół roku (2 razy w roku).

Pytanie 24
Zwracamy  się  z  prośbą  o  udzielenie  informacji  czy  Zamawiający  terminowo  realizuje
płatności wobec swoich wierzycieli a w szczególności wobec dotychczasowego Wykonawcy
usług objętych niniejszym postępowaniem?

Odp.: Zamawiający terminowo realizuje płatności.

Pytanie 25
Jaki jest obecny koszt wyżywienia netto uczestników programów, które są w obecnej chwili
uruchomione i ilu jest uczestników?

Odp.: „Senior z wigorem” - maksymalnie 12 uczestników, koszt na osobę – 8,33 zł netto
„Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja uzależnień od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych” - w maju w programie uczestniczyło 127 osób, koszt na osobę –
4,81 zł netto

Pytanie 26
Prosimy o podanie czy wykonawca wyłoniony z nowego przetargu będzie zobowiązany do
przejęcia stawki netto wyżywienia za uczestników programu, czy Zamawiający przewiduje
nowe negocjacje cenowe?

Odp.:  Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia stawki dla obu programów do czasu
zakończenia ich tegorocznych edycji.
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Pytanie 27
Czy Wykonawca dobrze rozumie, że jego zadaniem nie będzie wydawanie posiłków do łóżek
pacjentów?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28
Prosimy o podanie czy depozyt będzie rozliczany osobną fakturą?

Odp.: Tak. Depozyt rozliczany będzie osobną fakturą.

Pytanie 29
Prosimy  o  podanie  ilu  było  pacjentów  z  izolacji  kontaktowej  w  okresie  01.06.2016-
31.05.2017.

Odp.: Ok. 110 pacjentów.

Pytanie 30
Prosimy  o  doprecyzowanie  ile  wózków  bemarowych  musi  zapewnić  Wykonawca  oraz
prosimy o podanie rodzaju wózków bemarowych (wielkość, zasilanie, opis funkcjonalny).

Odp.:  Wykonawca  jako  profesjonalista  sam  oceni  jaki  rodzaj  wózków  zapewni  dla
realizowania w prawidłowy sposób usługi żywienia.

Pytanie 31
Prosimy  o  podanie  na  ile  kuchenek  oddziałowych  Wykonawca  będzie  zobowiązany
dostarczać posiłki.

Odp.: 
Wykaz kuchenek:

Lokalizacja

ul. Chorzowska 36

Oddział  Rehabilitacji  Neurologicznej  (kuchenka  wspólna  dla  Oddziałów:
Rehabilitacji  Neurologicznej,  Rehabilitacji  Ogólnoustrojowej,  Chorób
Wewnętrznych)

1 kuchenka

Oddział Ginekologiczno-Położniczy (część ginekologiczna) 1 kuchenka

Oddział Ginekologiczno-Położniczy (część położnicza) 1 kuchenka

Oddział Psychiatryczny 1 kuchenka
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Oddział Neurologiczny (kuchenka wspólna dla Oddziałów: Neurologicznego,
Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej, Otorynolaryngologicznego)

1 kuchenka

ul. Szpitalna 2

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu 1 kuchenka

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 1 kuchenka

Pytanie 32
Prosimy  o  podanie  dziennej  ilości  osób  żywionych  na  poszczególne  diety  wskazane  w
Załączniku nr 2

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 14.

Pytanie 33
Prosimy o podanie:

a) średniej/dziennej ilości II śniadań dla dzieci,  w tym dieta dziecka do lat  3 (Oddział
Pediatryczny) oprócz diety cukrzycowej,

b)  średniej/dziennej  ilości  podwieczorków  dla  pacjentów  Zakładu  Opiekuńczo
Leczniczego oprócz diety cukrzycowej,

c)  średniej/dziennej  ilości  II  śniadań  i  podwieczorków  dla  pacjentów  z  chorobą
cukrzycową.

Odp.: Ad. a) obecnie 4, w tym 1 dieta dla dziecka do lat 3
           Ad. b) ok. 60
           Ad. c) obecnie 42 ul. Chorzowska 36 oraz 16 ul. Szpitalna 2

Pytanie 34
Czy  zamawiający  wymaga  zup  mlecznych  do  posiłku  śniadaniowego  dla  diety
„cukrzycowej”- łatwostrawnej z ograniczeniem węglowodanów prostych?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 35
Czy w diecie łatwostrawnej z ograniczeniem węglowodanów Zamawiający wymaga masła
82% tł.? Czy można je zastąpić masłem roślinnym czy też miękką margaryną?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga masła.

Pytanie 36
Czy Wykonawca  dobrze  rozumie,  iż  na  wszystkie  diety  wymienione  w  Załączniku  nr  2
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pieczywo w zależności od rodzaju diety ma być planowane po 130 g ?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37
Prosimy o podanie ilości matek karmiących na oddziale.

Odp.: Ilość waha się od 8 do 25. Obecnie na oddziale znajduje się 11 matek karmiących.

Pytanie 38
Prosimy o podanie informacji czy dodatki warzywne i owocowe mają być do każdego posiłku
czy tylko do głównych posiłków (śniadanie, obiad i kolacja)?

Odp.: Tylko do głównych posiłków (śniadanie, obiad, kolacja).

Pytanie 39
Prosimy  o  informację,  czy  wyszczególnione  w  Załączniku  nr  10  do  SIWZ  „Wózki  do
transportu  żywności szt.2„ to wózki bemarowe czy wózki kelnerskie?

Odp.: Zgodnie z Odpowiedziami z dnia 20.06.2017 r.

Pytanie 40
W  §  2  w  związku  z  okresem  obowiązywania  umowy  (do  31.01.2020  r.)   prosimy  o
wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie możliwości  wypowiedzenia
umowy  przez  obie  strony  z  zachowaniem  np.  1-miesięcznego  okresu  wypowiedzenia.
Jednocześnie  proponujemy  dodać  możliwość  rozwiązania  umowy  przez  Wykonawcę
z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia   z  ważnych przyczyn,  w szczególności
w przypadku: 

 gdy nastąpi znaczny wzrost kosztów wytworzonych posiłków, co powodować będzie
działalność Wykonawcy ze stratą na tym kontrakcie,

 znacznego  ograniczenia  przedmiotu  niniejszego  zamówienia  (zmniejszenia  ilości
zamawianych posiłków),

 jeżeli  jest  to  podyktowane  istotnym  interesem  prawnym,  ekonomicznym,
gospodarczym lub finansowym Wykonawcy,

 innych ważnych przyczyn.
Wprowadzenie  klauzuli  dopuszczającej  rozwiązanie  umowy  z  zachowaniem  okresu
wypowiedzenia  jest  korzystne  dla  obu  Stron.  W/w  zapis  dostosowuje  zapisy  umowy do
bardzo zmiennej sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia sytuacji,  za które żadna ze
Stron  nie  ponosi  odpowiedzialności  a uniemożliwiających  dalszą  realizację  przedmiotu
niniejszego  zamówienia,  każda  ze  Stron  będzie  uprawniona  do  rozwiązania  umowy
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z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który umożliwi drugiej stronie przygotowanie się do
jej zakończenia. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez: rozwiązanie umowy w przypadku gdy
dane w ofercie zostaną uznane za nieprawdziwe?

Odp.: Zamawiający modyfikuje SIWZ w tym zakresie – zapis zostaje usunięty.

Pytanie 42
W §  2  ust.  4  i  6  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  określenie  minimalnego  poziomu
zamówienia,  poniżej  którego  Wykonawcy  przysługiwałoby  prawo  podwyższenia  cen
jednostkowych bądź wypowiedzenia umowy? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43
W § 4 ust.  1  wnosimy o dodanie możliwości zmiany cen jednostkowych w sytuacji,  gdy
konieczność ich wprowadzenia wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, tj. w szczególności możliwości zmiany wynagrodzenia umownego
(podwyższenia)  od  1  stycznia  2018  r.  oraz  co  12  miesięcy  od  1  stycznia  każdego  roku
o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość wzrostu minimalnej stawki
godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Wskazać  należy,  że  zmiana  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia  nie  jest  znana  w  chwili
sporządzania oferty oraz ulegnie zmianie od 1 stycznia 2018 r. oraz od 1 stycznia każdego
następnego roku kalendarzowego.

Odp.: Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uregulowane są w §9 ust. 1 ppkt 2).

Pytanie 44
W § 5 ust. 5 i ust. 8 proponujemy zapisać, iż kontrole będą przeprowadzane każdorazowo
w obecności osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy np. kierownika kuchni.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis umowy. 
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Pytanie 45
Co  Zamawiający  będzie  rozumiał  przez  niewłaściwe  wykonywanie  usługi?  Prosimy
o szczegółowe wyliczenie.

Odp.:  Zamawiający rozumie przez niewłaściwe wykonywanie usługi realizowanie usługi w
sposób sprzeczny z postanowieniami i wytycznymi zawartymi w SIWZ.

Pytanie 46
W § 5  ust.  13  proponujemy zapisać,  iż  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody
wyrządzone z jego winy oraz w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47
W § 6 ust. 1 pkt. 1) prosimy dodać: „….po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie
uchybień, przy czym w przypadku usunięcia uchybień przez Wykonawcę (np. dostarczenia
brakujących  posiłków,  dostarczenia  produktów  dobrej  jakości  itp.)  Strony  uznają  usługę
za wykonaną  należycie.  Wówczas  Zamawiający  nie  będzie  przysługiwało  prawo
do naliczenia kar umownych na rzecz Wykonawcy. Ponadto proponujemy zmienić podstawę
naliczenia kary umownej do wartości netto posiłków dostarczonych z uchybieniem (np. złej
jakości lub niezgodnie ze złożonym zamówieniem) pod warunkiem iż uchybienia nie zostały
usunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48
W §  6  ust.1  ust.  2)  wykreślić  i   zapisać  ust.4  w  brzmieniu:  „W przypadku  odstąpienia
od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności zawinionych przez drugą stronę, strona
odstępująca może naliczyć drugiej  stronie karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia
miesięcznego netto.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49
W § 6 ust. 2 zapisać, iż kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej w ciągu
30 dni po bezspornym ich zatwierdzeniu przez obie Strony.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 50
W § 6 ust. 3 proponujemy również Wykonawcy przyznać prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51
W § 7 ust. 4 zapisać, iż w przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2 Wykonawcy  będzie
przysługiwało wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.

Odp.: Zamawiający dodaje ust. 6 w §7 w brzmieniu:
„6. W przypadkach opisanych w ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 Wykonawcy przysługiwało bę-
dzie wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.”

Pytanie 52
Co Zamawiający będzie rozumiał przez wykonywanie przedmiotu umowy w sposób wadliwy
lub sprzeczny z umową?

Odp.:  Zamawiający  rozumie  przez  to  wykonywanie  usługi  niezgodnie,  sprzecznie  z
warunkami zawartymi w SIWZ. W szczególności niezgodne z zapisami zawartymi w
Załączniku nr 1 do SIWZ.
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