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Wsryscy
uczestnicy postępowania

Dotycry: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę ,,Przygotowanie i dostŃa całodziennJgo
*yty'i".i" au
pacjentów szpitala'', znak sprawy ZPl4lPN/2020
Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej
w Suwałkach
,_"^'o::iu'':,r.-y
!v, */Y postępowaniu pr7elargo\ł}m uptynęfy zap5nania.
których treśći.r raz z

^'-:T:!:.'.pr7ekazuJę poll iżej:
oopowledZlą
Pyanie

I

W Rozdziale III Zamawiający informuje o szacunkowej i]ości250
osobodni. Iloścosób żvrvionvch
ma kluczowe znaczenie prz-' kalkulacji ceny za usfugę, szczególnie
,'*":ą...i
Prosimy o podanie informacj i: ile średnio dziennie blyio
" "ń"ri"
pacjentów
* ot."ri" oan'u."o
Ąr.viJnych
do paździemika Ż02O.
odpowiedź: średnio l91

óil;ii

Pylanie 2
W Rozdziale

XX]

'Zamawiający -opi'u]^91Ti1 9"*y ofert, przy czym jako klyterium jakościowe
Cenyfikaru 'lSo 22000:20ó5 * zakreiie pioaułc.|i i jysnylu'cji zywności.
llT':::l.fulit'"''iadania
prosimyo dopisanie słów: ,, lub innego równowaznego wystaw
iór"gó pir",
:.a-:r:\:ry^
aKred)Ąo\Ą any organ cerq fikujący.
odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. okreś1enie ,'lub równoważny'' dotyczyjedynie
znaków towarowych.
Pytanie

3

Prosimy o potwierdzelie, że wła-ściwierozumiemy słowa i intencje
Zamawiającego i wymagany w
ramach' kryĄerium oceny ofeń Certyfikat ISo ŻŻó00:2005
w zakesie produli".;i iay.t.yó""ii^^'
żrłnościma się odnosió do kuchni wykonawcy, w której będą przygotowywane
posiłki na potrzeby
Zamawiającego.

odpowiedź: Zgodnle z SIWZ
Pytanie 4
We wzorze umorły, Par'4, ust. 5 Zamawiający opisuje zasady
reklamacji. Prosimy o dopisanie na
końcu następujących słów: ,, w dniu zai'tni"nia
jci.''
'iiepiu*idłowo
odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 5

ZwaĘwszy na fakt, że wykonawca nie może pełnić w stosunku
do Zamawiającego funkcj i
bankowych

i w ten sposób kredytowaćjego dżiałalności,p.o'i.y
o zmianę terminu płatnościza
uslugę na ]0 dniowv.
odpowiedŹ:.ZgodnL z SIWZ Qia podstawie art. 8.2 ustawy
z dnia 8 marca 2013r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjaci'
hunJio*y"t,;'

Py'tanie 6

W związku z utrudnieniami wywołanymi pandemią koronawirusa zwracam się z wnioskiem o
przesunięcie terminu składania ofet w przetargu nieograniczonym' na przygotowanie i dostawę
1!9{ienneso wyżyrvienia dla pacjentów szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach nr spra*7:
ZP/4/PN1Ż00 na dzień 7 grudnia 2020.
odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

P}talię 7
Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownych o których mowa w umowie. W doktrynie
prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby odwoł awczej przy
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych domirruje pogląd, że ustanawianie ptzez zamalłia1-ąćego w
umowie rażąco wysokich kar umownych uznać naleiry berwzględnie za naruszenie zasad
zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dniaŻ9 sq,cznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych (tekst jednolity D z' ]J ' z Ż006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
które może byó uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust' 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi,
iŹ postępowanie jest obarczone wadą uniemoŹliwiając
ą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicmego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku
Krajowej Izby odwoławczej z dn1a31 lipca2015 r. sygn. akt: KIo/l519/15. Zważyć bowiem
naleĘ, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istob/ ma charakte r wyłącznie
odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaśprewencyjny
odpowiedŹ: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 8
Czy w przypadku zmniejszenia liczby żywionych o l0%o Zamawiający wyaża zgodę na negocjację
ceny?

odpowiedŹ: Zgodnie z SIWZ
Pyłanie 9
Jak duże i1ościnaczyń jednorazowych dla pacjentów nowo przyjętych oraz diagnosĘcznych.

odpowiedź: Zgodnie z SIWZ zamawiający nie wymaga naczyń jednorazowych.
Pytanie l0
Czy Zamawiający odstąpi od kary za spóŹnienie, jeżeli będzie ono spowodowan e przyczynami
niezależnymi od Wykoriawcy, których nie mógł o n przewidzieó i nie miał na nie wpływu?
odpowiedŹ: Zgodnie z SIWZ
Pytanie

1

I

Czy.Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień przed wydaniem
posiłków pacjentom?
odpowiedź:
Pytanie

TAK

12

Prosimy o uwzględnienie odchyłu od wymaganej temperatury +5o

odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie

13

Prosimy o podanie średnich stanów żywionych zrealizowanych w okresie listopad_ paźdz|emikŻOŻl
r. z rozbiciem na poszczególne miesiące. Dane proszę umieścićw porriższej tabeli.

Posiłek:

Listopad

G.udzień

2019

2019

styczeń
2020

Luty

Marzec

Kwiecień

Ż020

2024

2A2A

MaJ

2020

Czerwiec
2020

Lipiec

Czerwięc
Ż020
5499
5525
5404

20Ż0

SieĘień
20Ż0

2020

Lipi€c

sierpień

5631

2020
6560

Wrzesień
2020
6378

6'76Ż

6783

633Ż

6082

Pazdzjęrnik
20Ż0

Sniadanie

Obiad
Kolacja

odpowiedź: Zamawiający pobrał następującą ilośćposiłków:
Posiłek:

Listopad

Sniadanie

6585

Obiad
Kolacta

701l

GrUdzień
201g
6326
6793

6253

ó0i4

2019

styczeń
2020

Luty

MaĘec

2020

2020

6104
728Ż

6499
7084

6341

6t11

6194
ó503
6042

Kwiecieri
2420
4362
4364
4351

Maj
2020
52s2
5267
5242

20Ż0
s843
5613

Pytanie 14
Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż na potwierdzenie posiadania ceĄfikatu ISo 22000
wykonawca powinien Załączyćceftyfikat ISo 22000 wydany przez zewnętrzną jednostkę
akredlaryjną posiadającą uprawnienia do plzeprowadzenia certyfi kacji
odpowiedź:

TAK

Pytanie 15
W związku z panującą pandemią COVID_ 19 prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do SIWZ
poniższego zapisu: " w sytuacji gdy Zamawiający zamówi w okresie panowania pandemii CoVID 19 w ciągu miesiącaXX%o szacowanej w SIWZ ilościosobodni zapłaci Wykonawcy kwotę faktury
za pełną pulę szacowanych osobodni w ciągu miesiąca, pomniejszoną o kwotę która będzie stanowió
sumę wsadu do kotła za osobodni brakujące do szacowanej w SIWZ ilościosobodni''
Odpowiedz: Zgodn ie z SIWZ
Pytanie 16
W związku z panującą pandemią COVID- 19 prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w celu
zachowania zasadyjawności otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ustŻPZP umożliwi Wykonawcom
uczestnictwo w otwarciu ofert. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy Zgodnie z
poglądem doktryny prawa zamówień publicznych o podanie linku z adresem strony intemetowej,
gdzie będzie możliwośćobejrzenia relacji online Z otwafcia.
odpowiedŹ:

Pltanie

TAK

17

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 3l marca 2020 r'
pod poz. 568 ustawy z dnia 31 marcaŻ020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chorób
zakaźnych orazwywołanych nimi s1.tuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej:
''Ustawa''), Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów zgodnie z propozycja poniżej:
Zamawia1ący, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem CoVID-l9, o
których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpĘrvają na należyte wykonanie umowy, o
której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonaó zmiany umowy, o któĘ
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Z dnia?9 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień
publicznych, w szczegó|ności przez:
l
zmianę terminu wykonania umowy ]ub.ie.i części,lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy 1ub jej części,
2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

'

3

Pździemik
2020
6350
6758
6175

3. r-iunę

świadczeniawykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
"uk."ru_ o ile wzrost wynagrodzenia
wykonawcy
spowodowany każdą kolejną zmianą nie
przekłoczy 50% waftości pierwotnej umowy

odpowiedź: Zgodnte z SIWZ

Pytanie 18
Wykonawca wnosi o podanie informacji czy Wykonawcajest zobligowany do uwzględnienia w
kalkulacji cenowej ofeĘ minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, na okes od dnia

0I.0l.2021 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za praoę
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej z Ż0Ż1 r.?
odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakesie.
Pytanie 19
Czy Wykonawca dobrze rozumie, że na potwieldzęnie zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca powinien wykazać się, że zrea|izował bądż rea|izuje co najmniej l zadanie, którego
przedmiotem są/były usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia tj. co najmniej 1 usługi kompleksowego żywienia pac.jentów w szpitalu potlvierdzonej
referencjami o wańościminimum 1 000 000 zł brutto rocznie, a usługa była realizowana minimum

l2 miesięcy?

odpowiedź: Zgodnie z SIwZ (pkt ]X 3b) ,,wykonawca spełni warunekjezeli wykaŻe, Że złeal|zowałbądż

3 lat plzed dniem wszczęcia postępowania, ajeżeli okres prowadzenia
dzlała]noścjj est hÓtszy _ w tym okesie co najmniej l zadania, kórego przedmiotem są-/byĘ usfugi
odpowiadające swoim rodzajem usfugom stanowiącym przędmiot Zamówienia tj' co najmniej 1 usługi

realizuje w okresie ostatnich

kompleksowego żywienia pacjentów w szpitalu potwięIdzonej referencjami,'

Pytanie 20
Zgodnie z pkt.IX. 3.b nalezy wykazaó się zdolnościązawodową zrealizowaną w okesie ostafuich
lat przed dniem wszczęcia postępowania, natomiast w załączniku nr y wskazują Państwo okres

3

ostatnich 5 lat. Czy Wykonawca dobrze ronlmie, że naleŻy wykazaó się doświadczeniem w
ostatnich 3latach, gdyż przedmiotem zamówieniajest standardowa usługa, a nie usługa budowlana?

odpowiedź: Zgodnie zpktIX 3b SIWZ
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