
 

Katowice, dnia 25.05.2015 r.  
ZP/2043/15 
 

Uczestnicy postępowania  
przetargowego  
W s z y s c y  

 
Dot. przetargu nieograniczonego na catering – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów     
 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 Czy Zamawiający terminowo płaci swoje zobowiązania wobec Wierzycieli a w szczególności dotychczasowego 

Wykonawcy usługi? 
Odp.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego 

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponieważ w treści SIWZ nie są zawarte informacje, o wyjaśnienie których 
zwraca się Wykonawca, Zamawiający uznaje zadane pytanie jako niedotyczące treści SIWZ i pozostawia je bez 
odpowiedzi.  

Pyt. 2 W związku z wymogiem rozdz. IX pkt.2.13 b) SIWZ, prosimy o informację czy na potwierdzenie Zamawiający uzna 
Decyzję zatwierdzającą zakład cateringowy do prowadzenia działalności w zakresie przygotowywania posiłków od 
surowca do gotowej potrawy i prowadzenia działalności cateringowej z której jednoznacznie wynika, iż PPIS 
dokonała wpisu do Rejestru w/w zakład? 

Odp.: Tak. 
Pyt. 3 Wzór umowy 

W § 2 ust. 3 proponujemy wyraz: „…natychmiastowego…” zastąpić wyrazem: „...niezwłocznego…”.  
Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 4 Wzór umowy  

W § 2 ust. 4 pkt. d) proponujemy dodać, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody w wózkach 
bemarowych, powstałe z przyczyn leżących po jego stronie.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 5 Wzór umowy  

W § 3 ust. 1 proponujemy zapisać, iż wskazanie innego podwykonawcy może nastąpić również w trakcie 
obowiązywania umowy oraz w formie pisemnej.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 6 Wzór umowy  

W § 3 ust. 4 proponujemy dodać, że roszczenie musi być zasadne i potwierdzone dowodami.  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 7 Wzór umowy  

W § 5  ust. 5 wnosimy o wykreślenie zdania drugiego, proponujemy aby pozostawić tę kwestię ogólnym przepisom 
Kodeksu cywilnego.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 8 Wzór umowy  

Treść § 5 ust. 8 proponujemy zmienić następująco: „W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, odstąpienia 
od umowy lub innego sposobu wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej umowy bez 
względu na przyczynę, Zamawiający zwróci Wykonawcy, wg księgowej wartości netto na dzień rozwiązania umowy, 
wydatki poniesione przez niego w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 
korzystania przez Zamawiającego z wózków bemarowych Wykonawcy.” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 9 Wzór umowy  

W § 6 proponujemy dodać, iż kontrole będą wykonywane w obecności upoważnionej osoby ze strony Wykonawcy 
oraz dodać zapisy w brzmieniu:  



 

Zamawiający ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 30 minut od chwili 
odbioru kwestionowego posiłku. Niezgłoszenie reklamacji w tym terminie powoduje utratę możliwości złożenia 
reklamacji. 
− Każdorazowe stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę wymaga 

udokumentowania w protokole podpisanym przez osoby nadzorujące wykonanie umowy, Przez nienależyte 
wykonanie usługi rozumie się dostarczenie posiłku niezgodnego z zamówieniem pod względem ilości lub jakości 
(np. niewłaściwe cechy organoleptyczne, zważona zupa mleczna). 

− Usługę uważa się za wykonaną prawidłowo, gdy Zleceniobiorca usunie uchybienia w uzgodnionym przez ww. 
osoby terminie (np. dostarczy brakujący posiłek, wymieni posiłek na posiłek o właściwej jakości).” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 10 Wzór umowy  

W § 9 wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych do: 
− w § 9 ust. 1 pkt. a) do 30,00 zł za dzień zwłoki, 
− w § 9 ust. 1 pkt. b) do 50,00 zł za udowodniony przypadek nienależytego wykonania umowy. 
− w § 9 ust. 1 pkt. c) do 5% wartości netto usługi za jeden miesiąc – poprzedzający odstąpienie od umowy oraz 

wyliczyć przyczyny odstąpienia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz wnioskujemy o wykreślenie 
zapisów dotyczących naliczania kary w przypadku wypowiedzenia umowy.”  
Naszym zdaniem, wypowiedzenie umowy nie powinno skutkować naliczeniem kary dla Wykonawcy. 

Podkreślamy, iż kara umowna ma charakter odszkodowawczy (rekompensacyjny), a jej podstawową funkcją jest 
pokrycie strat poniesionych przez podmiot uprawniony -w związku z niewłaściwym wykonywaniem umowy 
przez zobowiązanego.  
Do wystąpienia odpowiedzialności odszkodowawczej konieczne jest łączne wystąpienie trzech przesłanek: 
– wystąpienie zdarzenia, z którym prawo łączy obowiązek naprawienia szkody, 
– powstanie szkody, którą jest uszczerbek po stronie poszkodowanego oraz 
– istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem a szkodą. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt.11 Wzór umowy  

W § 9 ust. 2 proponujemy zapisać, iż w takim przypadku Wykonawca może zostać obciążony jedynie różnicą 
kosztów.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 12 Wzór umowy  

W § 9 ust. 3 wnioskujemy o zmianę zapisu następująco: „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.  
„Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych na 
zasadach ogólnych.” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 13 Wzór umowy  

 W § 10 ust. 1 wnioskujemy o wyjaśnienie pkt. e),  
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o przypadki, których nie można przewidzieć i jako takich wyliczyć, a skutkujące 

brakiem potrzeby albo możliwości dalszego trwania umowy (np. zaprzestania prowadzenia działalności leczniczej 
związanej z pobytem pacjentów w oddziałach. 

Pyt. 14 Wzór umowy  
W § 10 ust. 2 i ust. 3 wnioskujemy o dodanie dwutygodniowego wypowiedzenia umowy oraz dodać zapisy:  
„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości powstałe z jego winy i w czasie wykonywania 
przedmiotu niniejszej umowy.” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 15 Wzór umowy  

Prosimy o wyjaśnienie treści § 10 ust. 2. pkt. h), czy usługa gospodarowania i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych 
może być zlecona dla uprawnionej firmy, niekoniecznie Wykonawca ma posiadać prawo do ich utylizacji? 
W związku z tym prosimy o zmianę zapisu i zapisanie iż nie będzie naruszeniem tego zapisu gdy Wykonawca zleci 
wykonanie tej usługi uprawnionemu odbiorcy.  



 

Odp.: Cytowany punkt jest ściśle związany z par. 2 ust. 1 lit. d) i lit. e) wzoru umowy. Obowiązki w zakresie odbioru 
i utylizacji odpadów konsumpcyjnych są obowiązkami Wykonawcy, który musi je wykonywać zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Zamawiający nie może mówić Wykonawcy, jak ma działać, by 
przepisów tych nie naruszać. 

Pyt. 16 Wzór umowy  
Treść § 10 ust. 4 proponujemy wykreślić – pozostawienie tego zapisu mogłoby oznaczać że Wykonawca byłby 
pozbawiony prawa do rozwiązania umowy. W zamian za wykreśloną treść proponujemy wpisać:  

„Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 
w szczególności w przypadku:  

- znacznego ograniczenia przedmiotu niniejszego zamówienia (zmniejszenia ilości zamawianych posiłków),  
- gdy nastąpi wzrost cen opłat (np. mediów, paliw itp.)  i cen artykułów żywnościowych  niewspółmierny do cen 

posiłków oferowanych przez Wykonawcę, 
- gdy nastąpi znaczny wzrost kosztów wytworzonych posiłków.” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 17 Wzór umowy  

W § 11 proponujemy dodać zapisy w brzmieniu:  
„Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia zmiany: 
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Aneks, o którym mowa powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, 
o których mowa w  pkt. 1) - 2).” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, nowy termin składania ofert zostaje 

wyznaczony na dzień 28.05.2015 r. na godz. 1000. Ostateczny termin składania wadium: 28.05.2015 r. godz. 1000, dokument, o 
którym mowa w Rozdz. XII pkt 3 SIWZ nie może być sporządzony później niż do dnia 28.05.2015 r. Otwarcie ofert nastąpi w 
dniu 28.05.2015 r. o godz. 1100. 
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