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Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/32/2016

Bolesławiec, dnia 4 lutego 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług
w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w ZOZ w Bolesławcu. Znak sprawy:
1/żywienie/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ

Prosimy o przygotowanie zestawienia wydanych śniadań obiadów i kolacji w okresie od stycznia 2015 do grudzień
2015 r. Informacja ta umożliwi Wykonawcy m.in. prawidłowe skalkulowanie termosów i innych pojemników do
transportu posiłków.
Prosimy o podanie liczby osobodni wg. poniższego wzoru:
Miesiąc - Rok
Styczeń – 2015
Luty – 2015
Marzec – 2015
Kwiecień – 2015
Maj – 2015
Czerwiec – 2015
Lipiec – 2015
Sierpień – 2015
Wrzesień – 2015
Październik – 2015
Listopad – 2015
Grudzień - 2015

śniadanie

II śniadanie

obiad

podwieczorek

kolacja
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Odpowiedź Zamawiającego
Liczba osobodni kształtuje się następująco:
Miesiąc - Rok
Styczeń – 2015
Luty – 2015
Marzec – 2015
Kwiecień – 2015
Maj – 2015
Czerwiec – 2015
Lipiec – 2015
Sierpień – 2015
Wrzesień – 2015
Październik – 2015
Listopad – 2015
Grudzień - 2015

śniadanie
3065
2787
3276
3048
3112
2879
2900
2931
2878
3298
3161
2973

II śniadanie
236
194
300
245
247
170
150
166
126
170
156
136

obiad
3128
2826
3314
3072
3135
2924
2940
2945
2928
3310
3193
2997

podwieczorek
242
195
311
241
246
168
147
164
122
171
156
134

kolacja
3140
2825
3306
3067
3136
2920
2930
2946
2993
3323
3190
3004

Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ.
Prosimy o informację jaki rodzaj masła w chwili obecnej dostarczane jest do kolacji
i śniadania (roślinne czy extra)?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej dostarczane jest do kolacji i śniadania masło zarówno extra jak i
roślinne w zależności od diety (masło ekstra jest dostarczane dla dzieci oraz dla diety wątrobowej).
Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ.
Prosimy o informację, czy Wykonawca dobrze rozumie, iż Zamawiający wymaga śniadania, II śniadania, obiadu,
podwieczorka oraz kolacji dla wszystkich diet? Jeżeli nie, prosimy o podanie do jakie diet Zamawiający wymaga 5
posiłków dziennie?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że rodzaje diet i rodzaje posiłków do poszczególnych diet są wskazane w Formularzu
cenowym (załącznik nr 2A do SIWZ).
Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ.
Czy Zamawiający odpowiada za kuchenki oddziałowe, ich należyte utrzymanie, wyposażenie?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający odpowiada za kuchenki oddziałowe, ich należyte utrzymanie i wyposażenie.
Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ.
Prosimy o udostępnienie przykładowego jadłospisu dekadowego (z gramaturą posiłków), z podziałem na diety
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.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że przygotowywanie i przedkładanie jadłospisów dekadowych wraz z gramaturą posiłków
należeć będzie do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek sporządzać jadłospisy, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający w celu uniknięcia ukierunkowania
Wykonawców, nie będzie przedstawiał przykładowych jadłospisów dekadowych.
Pyt. nr 6. Dotyczy SIWZ.
Czy w chwili obecnej puste termosy, po wyładowaniu posiłków przekazywane są od razu kierowcy czy też
pozostawiane są do przekazania przy dostawie kolejnego posiłku?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej puste termosy, po wyładowaniu posiłków przekazywane są od razu
kierowcy.
Pyt. nr 7. Dotyczy SIWZ.
Czy Wykonawca dobrze rozumie, że pracownicy Zamawiającego będą zajmowali się rozdzieleniem posiłków z
naczyń transportowych ich rozdzieleniem na talerze i dystrybucją do łóżka pacjenta?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że rozdział posiłków wygląda następująco: pracownik Wykonawcy dostarcza posiłki
bezpośrednio do kuchenek oddziałowych, w których następuje przełożenie posiłków z termosów Wykonawcy do

bemarów i naczyń Zamawiającego, z których pracownicy Zamawiającego zajmują się rozdzielaniem posiłków i
dystrybucją do łóżka pacjenta.
Pyt. nr 8. Dotyczy SIWZ.
Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający zapewni zastawę stołową i zajmuje się jej zmywaniem?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający zapewnia zastawę stołową i zajmuje się jej zmywaniem.
Pyt. nr 9. Dotyczy SIWZ.
Czy na terenie Zamawiającego znajduje się pomieszczenie, które może być udostępnione Wykonawcy na poczet
potrzeb związanych z dostawą posiłków?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający obecnie nie dysponuje wolnymi pomieszczeniami, które mógłby udostępnić Wykonawcy na
poczet potrzeb związanych z dostawą posiłków.
Pyt. nr 10. Dotyczy SIWZ.
Prosimy o informację, czy w przypadku, kiedy Wykonawca zaplanuje w jadłospisie kolację, która nie będzie
zawierała dań podawanych na ciepło - gorąco, będzie można dostarczyć ją razem z obiadem i podwieczorkiem w
jednym transporcie?
Odpowiedź Zamawiającego.
Nie, posiłki muszą być dostarczane zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektem umowy. Zamawiający nie dopuszcza,
aby kolacja była dostarczana wraz z obiadem.
Pyt. nr 11. Dotyczy SIWZ.
Prosimy o informację czy istnieją jakiekolwiek bariery architektoniczne uniemożliwiające bądź utrudniające
dostarczenie posiłków?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający informuje, że nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostarczanie posiłków.
Pyt. nr 12. Dotyczy SIWZ.
Czy w trakcie trwania na żywienie Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości łóżek w Szpitalu (albo ich
zmniejszenie)?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że na chwilę sporządzania odpowiedzi na zadane pytanie, nie przewiduje znaczących zmian
ilości łóżek w Szpitalu.
Pyt. nr 13. Dotyczy SIWZ.
Ile jest punktów dostaw tzn. czy Wykonawca przywozi posiłki do drzwi szpitala czy na każdy oddział osobno?
Odpowiedź Zamawiającego
Wykonawca dostarcza posiłki na każdy oddział osobno tj. do 6 kuchenek oddziałowych.
Pyt. nr 14.
Czy Zamawiający terminowo płaci swoje zobowiązania wobec Wierzycieli, a w szczególności dotychczasowego
Wykonawcy usługi?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający na dzień przygotowywania odpowiedzi terminowo płaci swoje zobowiązania wobec
dotychczasowego Wykonawcy usługi oraz w stosunku do pozostałych Wierzycieli.
Pyt. nr 15. Dotyczy wzoru umowy.
Zgodnie z § 3 ust. 4 - korekty ilości w dniu dostawy będą dotyczyć obiadów i kolacji z danego dnia?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 3 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „Zamówiona
na dany dzień liczba posiłków może być skorygowana w dniu dostawy najpóźniej do godz. 9.00, w tym celu
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę faksem lub e-mailem. Korekty ilości w dniu dostawy
będą dotyczyć obiadów i kolacji z danego dnia.”
Pyt. nr 16. Dotyczy wzoru umowy.
W § 4 ust. 1 zapisać, iż Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
przygotowania i dostarczania posiłków spowodowane okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi winy.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 4 ust. 1

Pyt. nr 17. Dotyczy wzoru umowy.
W § 6 ust. 1 zapisać, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec organów kontroli, jeżeli uchybienia przez nich
wykazane wynikają z winy Wykonawcy oraz powstały w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 6 ust. 1
Pyt. nr 18. Dotyczy wzoru umowy.
W związku z treścią § 7 ust. 1 wnosimy aby zapisać, iż Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w czasie obowiązywania umowy, a w przypadku gdy okres ubezpieczenia będzie
krótszy niż termin wykonywania umowy, Wykonawca prześle Zamawiającemu kopię polisy potwierdzającej
kontynuację ubezpieczenia. Informujemy, iż ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest zwykle zawierane na
okres 12 m-cy a następnie przedłużane na kolejny rok.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 7 ust. 1. Kwestię, którą porusza
Wykonawca jest unormowana w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Pyt. nr 19. Dotyczy wzoru umowy.
W § 12 ust. 2 i ust 3 wykreślić i zapisać:
„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.” VAT nie jest wynagrodzeniem Wykonawcy więc kary umowne nie powinny być liczone od wartości brutto.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 12 ust. 2 i ust. 3
Pyt. nr 20. Dotyczy wzoru umowy.
W § 12 ust. 5 wnosimy o zapisanie iż odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy wymaga
pisemnego uzasadnienia jego przyczyn.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 12 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za należycie wykonane usługi. Wypowiedzenie,
rozwiązanie lub odstąpienie od umowy wymaga pisemnego uzasadnienia jego przyczyn.”
Pyt. nr 21. Dotyczy wzoru umowy.
W § 12 ust. 7 zmienić podstawę naliczenia kary do wartości netto posiłków dostarczonych w danym dniu z wadą (np.
o zaniżonej temperaturze, niezgodnych z zamówioną dietą).
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 12 ust. 7
Pyt. nr 22. Dotyczy wzoru umowy.
W § 12 ust. 8 wydłużyć termin zwłoki do 2 godzin oraz zapisać, iż Wykonawca nie będzie ponosił
odpowiedzialności, jeżeli zwłoka wynikła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. Zamawiający nie złożył w
terminie korekty ilości posiłków albo zwłoka wynikła z przyczyn losowych).
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 12 ust. 8.
Pyt. nr 23. Dotyczy wzoru umowy.
W § 12 ust. 9 dodać: „..po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia posiłków, wyznaczeniu dodatkowego
terminu i bezskutecznym upływie tego terminu.”
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 12 ust. 9
Pyt. nr 24. Dotyczy wzoru umowy.
W § 12 ust. 13 zapisać, iż Kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej w ciągu 30 dni
po bezspornym ich zatwierdzeniu przez obie Strony.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 12 ust. 13
Pyt. nr 25. Dotyczy wzoru umowy.
W § 12 proponujemy dodać zapisy w brzmieniu: „Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.

Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w
szczególności w przypadku:
- znacznego ograniczenia przedmiotu niniejszego zamówienia (zmniejszenia ilości zamawianych posiłków),
- braku ekonomicznego uzasadnienia dalszego wykonywania przedmiotu umowy (nastąpi wzrost kosztów
wytworzonych posiłków niewspółmierny do cen posiłków oferowanych przez Wykonawcę),
- w sytuacji, gdy kontynuowanie umowy nie leży już w interesie Wykonawcy”.
Wprowadzenie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest korzystne
dla obu Stron, zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy. 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 z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który umożliwi drugiej stronie
przygotowanie się do jej zakończenia.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 12 poprzez dodanie powyższego
zapisu.
Cechą charakterystyczna umów w zamówieniach publicznych jest ich stabilność i niezmienność.
Z poważaniem

