
Świętochłowice, 14.01.2020 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania  na  świadczenie  usługi  w  zakresie  żywienia  pacjentów; znak  sprawy
1/ZA/20

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

Pytanie 1
Czy  Wykonawca  dobrze  rozumie,  iż  Zamawiający  uzna  za  poprawne  posiadanie  certyfikatu  ISO
22000:2005  na  potwierdzenie  „posiadania  certyfikatu   potwierdzającego  wdrożenie  i  stosowanie
systemu HACCP”.   Pragniemy zauważyć,  że  od 2004 r.  nie  jest  prowadzona certyfikacja  systemu
HACCP przez akredytowane jednostki, a jedynie ISO 22000:2005, gdyż zarówno system HACCP jak i
GHP/GMP jest w nim zawarte. Prosimy o potwierdzenie  respektowania  certyfikatu ISO 22000:2005

Odp.: Tak. Zamawiający uzna posiadanie certyfikatu ISO 22000:2005.

Pytanie 2 
Jakiego typu wózki powinien zapewnić Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz w
jakiej ilości?

Odp.: Ilość wózków określona została w załączniku nr 10 do SIWZ w pozycji „Wózek do transportu
żywności”. Wózki muszą posiadać przegrody zgodne z wymiarami GNów w jakich transportowane
będą posiłki. Poniżej zdjęcie poglądowe wózka aktualnie używanego przez Zamawiającego:
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Pytanie 3 
Czy Zamawiający planuje w trakcie trwania kontraktu remontów, które skutkowałyby zmniejszeniem
liczby  żywionych  pacjentów  o  10%  i  więcej?  Czy  w  przypadku  zmniejszenia  liczby  żywionych
Zamawiający wyraża zgodę na negocjację ceny

Odp.: Aktualnie Zamawiający nie planuje takich remontów.

Pytanie 4 
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.”
Należy  zauważyć,  że  w  przypadku  umów  długoterminowych  zawieranych  na  okres  1  –  3  lat  w
momencie  zawierania  umowy  strony  nie  są  w  stanie  przewidzieć  wszystkich  okoliczności  oraz
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. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się
nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do
sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego
uprawnienia  do  zakończenia  umowy  przed  upływem  jej  obowiązywania.  Obowiązujące  przepisy
ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 
Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownej o której mowa w §6  ust1.a 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
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umowne)  ze  swojej  istoty  ma  charakter  wyłącznie  odszkodowawczy i   kompensacyjny,  a  nie  zaś
prewencyjny.

Odp.: Zamawiający obniża wartość kary określonej w §6 ust. 1 ppkt a) z 3% na 1,5%.

Pytanie 6 
Czy woda dla pacjentów może zostać dostarczona  w butlach do dystrybutorów?

Odp.: Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ:  „Dla wody mineralnej niegazowanej – butelki
5l.”. Butelki nie do dystrybutorów.

Pytanie 7  
Zamawiający w rozdziale 19  kryteria wyboru oferty i ich znaczenie wprowadził jako jedyne  kryterium
oceny ofert cenę.
Zgodnie z art.  91 ust.  2 kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówień. Natomiast zgodnie z art. 91 ust 2a Pzp zamawiający, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert
lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy
jakościowe  odnoszące  się  do  wszystkich  istotnych  cech  przedmiotu  zamówienia  oraz  wykażą  w
załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty
cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. Do Zamawiającego, który jest samodzielnym
zakładem opieki zdrowotnej,  a tym samym jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w
art.  9 pkt  10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.  z
2017.11.10) ma zastosowanie art. 91 ust. 2a Pzp. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie
określił  standardów  jakościowych  odnoszących  się  do  wszystkich  istotnych  cech  przedmiotu
zamówienia.  Obowiązany  był  zatem  do  wprowadzenia  obok  ceny  innego  kryterium  oceny  ofert,
odnoszącego się do przedmiotu zamówienia o wadze, co najmniej 40%.

Wobec powyższego wnoszę o wprowadzenie pozacenowego kryterium oceny ofert, tj wprowadzenie
poniższych zapisów do kryteriów oceny :
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im 
odpowiednio wagi procentowe: 

1) cena („C”) - 60%; 
2) doświadczenie Wykonawcy („D”) - 40% ).
2. Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium:
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W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy 
zastosowaniu wzoru: 
C = (C min/C o) x 60 pkt
gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C of - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)
Oferta z najniższą ceną otrzyma  60 punktów.
W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie 
dokonana przy zastosowaniu wzoru:
D= (D of/D max )* 40 pkt 
gdzie:
Dof- ilość usług zaoferowanych przez Wykonawcę i spełniających opisane kryteria
Dmax - największa zaoferowana wśród Wykonawców ilość usług spełniających opisane kryteria

-  punkty  zostaną  przyznane  za  przedstawienie  każdej  usługi  powyżej  dwóch  wymaganych  na
potwierdzenie spełniania warunku udziału tj.  usługi na kwotę nie mniejszą niż 600 000 zł brutto/rok
każda, wykonaną kub wykonywaną przez okres nie krótszy niż 12 miesięcznie, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa
została wykonana, wraz  z załączeniem dowodu potwierdzającego że usługa została  wykonana lub jest
wykonywana należycie,  przy czym dowodem, o którym mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez  podmiot,  na rzecz  którego usługa  była  wykonywana,  a  w przypadku świadczeń
okresowych  lub  ciągłych  jest  wykonywana,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert . 
Ofercie  z  największą  wykazaną  ilością  dodatkowych  usług,  przyznana  zostanie  maksymalna  ilość
punktów, a pozostałym ofertom zostanie przyznana proporcjonalnie mniejsza ilość punktów . 
Usługi wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej nie podlegają ocenie w ramach kryterium " doświadczenie 
wykonawcy".
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium - 40 pk
OCENA KOŃCOWA OFERTY: Ok = C + D 
3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który uzyska największą zsumowaną liczbę punktów w dwóch 
kategoriach, tj. cena oraz doświadczenie Wykonawcy. 
4. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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5. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż nie jest samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej
a jego forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Nie jest  także jednostką sektora
finansów publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy PZP Zamawiający podlega pod art. 3 ust. 1 pkt. 3
w związku z czym art. 91 ust 2a nie ma zastosowania w przypadku Zamawiającego.
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