
Świętochłowice, dn. 27.06.2017 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
W §6 pkt 1.1  wzoru umowy zamawiający ,może naliczyć karę umowną za każdy przypadek
naruszenia w wysokości aż 3% wartości brutto średniomiesięcznego zamówienia, tak wysoka
kara powoduje wzrost ceny kontraktu.  wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do nie
większej niż 0,3% wartości brutto wynagrodzenia miesięcznego

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
W  §  6  proponujemy  dodać  zapisy:  „Zamawiający  ma  prawo  do  zgłoszenia  reklamacji
dotyczącej  wykonania  usługi  w ciągu  30 minut  od  chwili  dostarczenia  kwestionowanego
posiłku. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi reklamacji w tym terminie, nie będą przysługiwały mu
żadne  roszczenia  związane  z  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  usługi.
Każdorazowe  stwierdzenie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  usługi  przez
Wykonawcę wymaga udokumentowania w protokole podpisanym przez obustronną Komisję,
z  wyznaczeniem  terminu  do  dokonania  poprawek.  Usługę  uważa  się  za  wykonaną
prawidłowo, gdy Wykonawca  usunie uchybienia w wyznaczonym terminie. Wykonawca nie
odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przygotowania i dostarczania
posiłków spowodowane okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi winy.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
W jaki  sposób Zamawiający będzie  realizował  zapisy §  5  ust.  6,  tj.  weryfikował  sposób
i technologię realizacji przedmiotu umowy? 

Odp.: W czasie kontroli kuchni Wykonawcy.
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Pytanie 4
W jaki sposób Zamawiający będzie realizował zapisy § 5 ust. 8? 

Odp.:  W przypadku wątpliwości co do kaloryczności Zamawiający będzie oddawał posiłek
do analizy celem określenia kaloryczności.

Pytanie 5
W § 9 ust. 1 pkt. 1) proponujemy ustalić okres trwania wojny, działań wojennych po upływie
którego  Wykonawca  będzie  miał  prawo  odstąpić  od  realizacji  umowy,  bez żadnych
konsekwencji z tego tytułu.

Odp.:  Siła wyższa, o której de facto mowa w §9 ust.1 pkt 1, nie jest zdefiniowana, zatem
Zamawiający  określił  ją  według  przyjętych  przez  judykaty  definicji.  Biorąc  pod
uwagę, że jest to zjawisko niezwykłe, obiektywnie niemożliwe do przewidzenia nie
może mieć ograniczeń czasowych. 

Pytanie 6
Prosimy o wyjaśnienie treści § 9 ust. 4?

Odp.:  Zamawiający wyjaśnia,  że zapis  §9 ust.  4  „Zmiany postanowień umowy następują
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  umowie  i  nie  mogą  prowadzić  do  zmiany
charakteru umowy.” oznacza, iż wszelkie zmiany umowy mogą następować jedynie
zgodnie z zapisami umownymi przy jednocześnie niezmienionym przedmiocie umowy
tj. usłudze żywienia pacjentów.

Pytanie 7
Załącznik nr 3 Formularz Asortymentowo Cenowy – poz. 6 Depozyty
Podano łączną kwotę 430 szt do kalkulacji – poszczególne depozyty mają różną wycenę – czy
należy  uśrednić  czy  też  formularz  ulegnie  zmianie.  Problematyczne  też  jest  obciążenie
podatkiem VAT – każdy element  składniowy depozytu  ma inną  stawkę VAT. Sugerujemy
rozszerzenie  tabeli  o  poszczególne  elementy  depozytu,  wyznaczenie  ich  ilości  i  danie
możliwości zastosowania właściwych stawek VAT.

Odp.: Zamawiający dokonuje korekty Załącznika nr 3 – tabela zostaje rozszerzona o typu
depozytów wraz z ich składowymi.
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