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WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Wniosek nr 1 
Czy pomieszczenia, które będą wynajęte Wykonawcy odpowiadają przepisom prawa a w szczególności 
HACCP, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że obiekt – budynek szpitala wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi do realizacji 
zamówienia – został oddany do użytkowania w 2013 roku i w procesie odbiorowym uzyskał odpowiednie 
decyzje administracyjne itp. W międzyczasie w pomieszczeniach tych nie dokonywano przeróbek, adaptacji 
czy innych działań wymagających aktualizacji ww. decyzji. 
Odnośnie kwestii HACCP Zamawiający informuje, że nie jest zakładem produkującym żywność lub 
wprowadzającym ją do obrotu. 
 
Wniosek nr 2 
Czy  pomieszczenia, które będą wynajęte Wykonawcy wymagają przeprowadzenia remontu? Czy w stosunku 
do tych pomieszczeń Zamawiający posiada decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez 
inspekcje zewnętrzne według właściwości miejscowej Zamawiającego, np. SANEPID, PIP, UDT itp.? Jeżeli są, 
to prosimy o podanie, jakie są to zalecenia oraz w jakich terminach należy je wykonać i po czyjej stronie leży 
koszt ich wykonania? 
Odpowiedź:  
Pomieszczenie te nie wymagają remontu, nie wydano także w stosunku do nich decyzji, o których mowa  
w pytaniu.  
 
Wniosek nr 3 
Ile śniadań, obiadów i kolacji zamówił Zamawiający u obecnego Wykonawcy usługi w okresie 01.05.2017 roku 
do 30.04.2018 roku? Informacja jest istotna w świetle treści rozdziału V punkt 7 szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia. Prosimy o oddzielne przygotowanie zestawienia uwzględniającego ilości posiłków o 
podwyższonym standardzie. 
Odpowiedź:  

Zestawienie posiłków za okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. 

rodzaj posiłku ilość posiłków w tym ilość posiłków o podwyższonym standardzie 

śniadanie              34 905     149   

obiad              34 933     150   

kolacja              34 677     173   

 
Wniosek nr 4 
Czy Zamawiający będzie na bieżąco uzupełniał ewentualne braki we własnej zastawie ceramicznej  
i sztućcach, które przekaże Wykonawcy? 
Odpowiedź:  
Kwestie te regulują zapisy: 
SIWZ - Część I – Załącznik nr 3: § 2 ust. 2 pkt 6) oraz § 5 ust. 4  
SIWZ - Część II: ust. II pkt 6) 
 

Pytania dotyczące projektu umowy o zamówienie publiczne: 
 

Wniosek nr 5 
W związku z treścią § 3 ust. 15 prosimy o dokładne określenie uchybień, które będą traktowane przez 
Zamawiającego jako nienależyte wykonanie usługi przez Wykonawcę. 
Odpowiedź:  
Wykonawca, dzierżawiąc pomieszczenia wraz z wyposażeniem, będzie ponosił odpowiedzialność za 
prowadzoną w nich działalność – przedmiot umowy. Ewentualna kontrola prowadzona przez  uprawnione 
organy administracji będzie prowadzona w stosunku do Wykonawcy. 
Wykonawca, jako podmiot prowadzący profesjonalnie działalność w zakresie przedmiotu umowy, winien 
posiadać wiedzę o wymogach prawnych i odpowiedzialności z tego tytułu - patrz:  § 3 ust. 11 i ust. 17 lit. c) 
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Wniosek nr 6 
W § 4 proponujemy dopisanie ust. 3 o następującej treści: „Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron 
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swej ważności wymaga 
formy pisemnej.” 
Odpowiedź:  
To nie jest wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ - wniosek Wykonawcy nie spełnia wymogów określonych art. 38 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Wniosek nr 7 
Prosimy o obniżenie kary umownej, o której mowa w §  7 ust. 4 do wysokości 5%. 
Odpowiedź:  
To nie jest wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ - wniosek Wykonawcy nie spełnia wymogów określonych art. 38 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Wniosek nr 8 
Prosimy o obniżenie kary umownej, o której mowa w §  7 ust. 5 pkt a do wysokości 3%. 
Odpowiedź:  
To nie jest wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ - wniosek Wykonawcy nie spełnia wymogów określonych art. 38 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Wniosek nr 9 
W § 5 ust. 5 proponujemy dodać, iż w tym przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do 
wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Odpowiedź:  
To nie jest wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ - wniosek Wykonawcy nie spełnia wymogów określonych art. 38 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Wniosek nr 10 
W § 7  proponujemy dodać ust. 4 o następującej treści: „Kary umowne będą płatne na podstawie noty 
obciążeniowej w ciągu 30 dni po bezspornym ich zatwierdzeniu przez obie Strony.” 
Odpowiedź:  
To nie jest wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ - wniosek Wykonawcy nie spełnia wymogów określonych art. 38 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Wniosek nr 11 
Prosimy o nadanie umowie treści, z której wynika ze ewentualne kary umowne będą naliczane od kwot netto, 
a  nie brutto, ponieważ podatek vat nie jest wynagrodzeniem Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
To nie jest wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ - wniosek Wykonawcy nie spełnia wymogów określonych art. 38 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Wniosek nr 12 
Prosimy, aby naliczenie ewentualnych kar umownych było poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, w 
którym wezmą udział upoważnieni przedstawiciele zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
To nie jest wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ - wniosek Wykonawcy nie spełnia wymogów określonych art. 38 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający informuje, iż w praktyce stosuje taką procedurę. 

 

 

Moszna, dnia 16 sierpnia 2018 r.      


