
 

Katowice, dnia 08.08.2017 r. 
ZP/3294/17 

Uczestnicy postępowania  
przetargowego  
W s z y s c y  

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

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 Zamawiający wymaga na wezwanie sporządzenia jadłospisów dla następujących diet: podstawowa, 

lekkostrawna, bogatobiałkowa, z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów, łatwostrawna 
o zmiennej konsystencji płynnej wzmocnionej. 
W załączniku nr 6 do SIWZ pkt I.2. Rodzaje posiłków Zamawiający podaje iż są to śniadanie, obiad (w tym 
podwieczorek jako składnik obiadu) oraz kolacja. 
Czy schemat ten obowiązuje dla wszystkich w/w diet tj. wszystkie przygotowane jadłospisy maja być 
w danym dniu trzy-posiłkowe (śniadanie, obiad z podwieczorkiem, kolacja) ? 
Jeśli nie prosimy o podanie ilości posiłków jakich wymaga zamawiający odpowiednio dla w/w diet. 

Odp.:  Zał. nr 6 do SIWZ w pkt II.2 określa, że: „[…]Poszczególne posiłki muszą składać się z: 
 1.Śniadanie […] 
 2. Obiad […] 
 3. Kolacja […]” 

 W związku z powyższym jadłospisy winny zawierać całodniowe posiłki. 
Pyt. 2 Czy warzywa takie jak np. pomidor,  są traktowane jako dodatki do śniadań, kolacji ? 
Odp.: Tak. 
Pyt. 3 Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ pkt I.2. Rodzaje posiłków Zamawiający pisze: "podwieczorek 

zamawiany w ilości wynikającej z obłożenia łóżek ZPO składający się z budyni, kisieli i galaretek 
wyporcjowanych w jednorazowych opakowaniach przeznaczonych do żywności, owoców, pieczywa 
cukierniczego, itp. (z uwzględnieniem diety osób starszych z uwagi na specyfikę oddziału) ". 

 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli planowanie na podwieczorek budyniu lub kisielu 
lub galaretki  itd. i nie wymaga planowanie w ramach jednego podwieczorku budyniu i kisielu i galaretki 
itd. 

Odp.: Zamawiający informuje, że określenie „…składający się z budyni, kisieli i galaretek…” oznacza 
przykładowe dania, z których każde Wykonawca może zaproponować jako podwieczorek. 

Pyt. 4 Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ pkt I.1. Rodzaje diet Zamawiający pisze: " Dieta  dzienna 1 
osoby powinna zawierać: 2200 kcal, białko ok. 75 g, tłuszcze ok. 65 g i   

  węglowodany ok. 350 g, chyba że inne, niż ww. wartości, będą uzasadnione szczególnym  
 rodzajem danej diety (np. dieta ubogoenergetyczna – mniejsza wartość kaloryczna, dieta  

  bogatobiałkowa – większa zawartość białka, itp. – wg zaleceń lekarza)". 
"Każda z diet musi uwzględniać (i przestrzegać) aktualnie obowiązującą wiedzę i przyjęte standardy 
żywienia ludzi, a w szczególności osób hospitalizowanych, w tym wynikające z następujących pozycji 
wydawniczych:  
• „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach” redakcja: prof. dr hab. med. Jan Dziewiszewski, 

Wydawnictwa Instytutu Żywności i Żywienia 2001;  
• „Zasady prawidłowego  żywienia chorych w szpitalu” redakcja: prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, 

Wydawnictwa Instytutu Żywności i Żywienia 2011;  



 

oraz najnowsze i aktualizowane w trakcie wykonywania zawartej umowy wytyczne, zalecenia i 
opracowania Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie" 
a) prosimy o potwierdzenie, iż  2200 kcal, białko ok. 75 g, tłuszcze ok. 65 g i   węglowodany ok. 350 g 
dotyczy diety podstawowej, natomiast wartość kaloryczna i wartości odżywcze dla poszczególnych innych 
diet (np. lekkostrawna, bogatobiałkowa, z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów, 
łatwostrawna o zmiennej konsystencji płynnej wzmocnionej)  mają być zgodne z zaleceniami IŻŻ. 
b) prosimy o podanie odchylenia w % od w/w wartości kcal i wartości odżywczej (podanie przedziału 
kaloryczności i wartości odżywczych), 

Odp.: a) Tak, zamawiający potwierdza 
b) Dopuszczalna wartość odchyleń wynosi +/- 10%, przy czym średnia wartość z okresu 10-dniowego musi 
być zgodna ze wskazanymi wartościami kcal i wartości odżywczej.. 

Pyt. 5 Z uwagi na niezamieszczenie w siwz informacji niezbędnych wykonawcy do prawidłowego skalkulowania 
ceny ofertowej prosimy o przekazanie na podstawie zestawień/statystyk z okresu ostatnich 12 miesięcy ile 
osobodni średnio miesięcznie liczył oddział ZPO (w poszczególnych 12 miesiącach). Zwracamy uwagę, że 
nie udzielenie informacji w tym zakresie sprawia, że wiedzę taką posiada jedynie podmiot obecnie 
realizujący zamówienie. Zamawiającemu zleżeć powinno na równym traktowaniu wszystkich 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i niedyskryminowanie wykonawców względem 
wykonawcy obecnie realizującego zamówienie.  

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.  

 Podane w SIWZ przewidywane ilości posiłków zostały ustalone na podstawie zamówień udzielonych 
w okresie ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych. 

Pyt. 6 Czy we wszystkich budynkach w których będzie miała miejsce dystrybucja posiłków dostępna będzie dla 
wykonawcy winda z której Wykonawca będzie mógł swobodnie korzystać aby uniknąć noszenia 
pojemników z posiłkami po schodach?  

Odp.: Tak, przy czym awarie wind oraz przerwy w dostawach prądu nie zwalniają Wykonawcy z dostarczania  
posiłków do miejsc wymienionych w Załączniku nr 6 do SIWZ pkt II.1 Miejsce dostaw dziennych posiłków 
(tzw. punkty odbioru). 

Pyt. 7 Z uwagi na niezamieszczenie w siwz informacji niezbędnych wykonawcy do prawidłowego skalkulowania 
ceny ofertowej prosimy o przekazanie na podstawie informacji z ostatnich 12 miesięcy ilu pacjentów  
(w osobodniach ) było hospitalizowanych w poszczególnych miesiącach ( z podziałem na poszczególne 
miesiące oraz posiłki standardowe i ponadstandardowe). Zwracamy uwagę, że nie udzielenie informacji w 
tym zakresie sprawia, że wiedzę taką posiada jedynie podmiot obecnie realizujący zamówienie. 
Zamawiającemu zleżeć powinno na równym traktowaniu wszystkich wykonawców ubiegających się o 
udzielenie zamówienia i niedyskryminowanie wykonawców względem wykonawcy obecnie realizującego 
zamówienie.  Zamawiający w siwz określił przypuszczalną liczbę żywionych pacjentów a dla wykonawcy 
ważna jest faktyczna liczba żywionych pacjentów. Aby wykonawca mógł odnieść się faktycznej ilości 
żywionych pacjentów potrzebuje informacji o które wnioskuje.  

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.  

 Podane w SIWZ przewidywane ilości posiłków zostały ustalone na podstawie zamówień udzielonych 
w okresie ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych. 

Pyt. 8 Czy zamawiający zgodzi się i dokona modyfikacji pkt II.4.6 opisu przedmiotu zamówienia (zał.nr 6) 
poprzez zmianę terminu składania zamówień na posiłki z godziny 16.00 na 14.00 albowiem będzie to w 



 

znaczny sposób dezorganizować funkcjonowanie obiektu wykonawcy i podnosić koszty realizacji usługi co 
bezpośrednio przeniesie się na ceny posiłków.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pyt. 9 Z uwagi na dostawę kolacji razem z obiadem prosimy o potwierdzenia przez Zamawiającego że wyraża 

zgodę aby odpady pokonsumpcyjne powstałe przy podwieczorku oraz kolacji Wykonawca mógł odbierać 
kolejnego dnia w godzinach porannych.  W przeciwnym razie łączenie dostaw mija się z celem albowiem 
wykonawca tak czy inaczej będzie zmuszony przyjechać do Zamawiającego w celu odbioru odpadów 
pokonsumpcyjnych.  

Odp.:  Zamawiający .informuje, że pojemniki, w których umieszczone są dostarczane posiłki po obiedzie 
i ewentualne odpady pokonsumpcyjne muszą być odbierane w tym samym dniu, natomiast pojemniki, 
w których umieszczone są dostarczane posiłki po podwieczorku i kolacji oraz ewentualne odpady 
pokonsumpcyjne mogą być odebrane w dniu kolejnym. 

Pyt. 10 Prosimy o potwierdzenie, że półka na naczynia w wózkach bemarowych powinna znajdować się pod 
komorami grzewczymi ? 

Odp.: Tak, półka na naczynia w wózkach bemarowych powinna znajdować się pod komorami grzewczymi. 
Pyt. 11 Ze względu na potrzebę zaopatrzenia Zamawiającego w wózki bemarowe prosimy o podanie większej 

ilości informacji na temat potrzebnych  wózków  bemarowych – przede wszystkim rozmiar (np. 2x1/1GN, 
3x1/1GN), ilość sztuk w poszczególnych rozmiarach, sposób zasilania, wymiary zewnętrzne itp. 

Odp.: Zamawiający informuje, że będzie wymagał doposażenia w następujące wózki bemarowe:  
 2-komorowy - 1 szt. 
 3-komorowy - 4 szt. 
 4-komorowy - 1 szt. 
 o wymiarach standardowych oraz zasilaniu 1-fazowym.  
 Proponowane ilości i rodzaje wózków bemarowych powinny być dostosowane do warunków lokalowych 

i asortymentu posiłków.  
Pyt. 12 Na podstawie ostatnich 12 miesięcy prosimy o przygotowanie i przedstawienie zestawienia zawierającego 

informację ile odpadów pokonsumpcyjnych przekazywanych było średnio miesięcznie obecnemu 
wykonawcy w poszczególnych miesiącach.  

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. 13 §4 projektu umowy wskazuje że umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy liczonych od dnia jej 
podpisania. Ten sam paragraf  wskazuje, że pierwszym dniem dostarczania posiłków jest siódmy dzień od 
dnia podpisania umowy – czy oznacza to że wykonawca będzie realizował usługę nie przez 12 miesięcy a 
przez 359 dni (tj. od 7 dnia od daty podpisania umowy)? 

Odp.: Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ i wzorze umowy na następujące: 
 SIWZ –  część I ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Przez 12 miesięcy i 7 dni od dnia podpisania   umowy” 
 Zał. nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Umowa zostaje zawarta na 

czas określony 12 miesięcy i 7 dni od dnia jej podpisania „ 
Pyt. 14 Prosimy o potwierdzenie czy wymóg podania przez Wykonawcę nazwy firm   podwykonawców jest 

wymagany na etapie składania ofert?. Z treści art. 36ba p.z.p. regulującego wprowadzanie nowych 
podwykonawców oraz treści formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wynika, iż 
obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie 
składania oferty. W szczególności będą to podwykonawcy, którzy udostępniają swoje zasoby lub których 
wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny.  

       Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych    danych      
podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby 



 

należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie 
przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy 

Odp.:  Zamawiający informuje, że wymóg podania przez Wykonawcę nazwy firm podwykonawców jest 
wymagany na etapie składania ofert w zakresie tych podwykonawców, na temat których Wykonawca 
posiada wiedzę, że będzie im powierzał wykonanie części zamówienia. 

Pyt. 15 Zwracam się do Zamawiającego o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.  
Par. 9 ust. 1 lit. b ppkt vii - poprzez wykreślenie tej podstawy nałożenia kary umownej. Podkreślić należy, 
iż w żadnym z postanowień umowy nie są uregulowane zasady wykonywania bieżącego nadzoru nad 
wykonywaniem umowy ze strony Wykonawcy, nadzór ten może być wykonywany w sposób wybrany 
przez Wykonawcę. W sytuacji braku wymogów w tym zakresie, sformułowanie "brak bieżącego nadzoru" 
jest sformułowaniem niejasnym, wątpliwym, mogącym podlegać różnym interpretacjom, bowiem według 
oceny jednej ze stron umowy w określonych okolicznościach nadzór jest wykonywany, podczas gdy druga 
ze stron może ocenić, że w tych samych okolicznościach nadzór nie jest wykonywany. Takie 
sformułowanie podstawy do nałożenia kary umownej (podstawa odwołująca się do własnych ocen, czy 
odczuć, a nie do treści umowy) jest nieprawidłowa, skutkuje nieważnością kary i co za tym idzie sporami 
w przypadku jej nałożenia, problemami na gruncie współpracy. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 16 Zwracam się do Zamawiającego o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.  

Par. 9 ust. 1 lit b) ppkt viii - poprzez wykreślenie tej podstawy nałożenia kary umownej. Podkreślić należy, 
iż postanowienia dotyczące podstaw do nakładania kar umownych muszą być jednoznaczne i niewątpliwe. 
Postanowienia te nie mogą odwoływać się do własnych ocen czy odczuć, które mogą być inne dla każdej 
osoby, a wyłącznie do sytuacji obiektywnych. Dla każdej osoby stan higieniczny "nienależyty" w 
odniesieniu do dostaw, samochodu, kierowcy - może oznaczać co innego. Nie jest wiadomo, jaki stan 
higieniczny, jakie zdarzenia - są "nienależytym stanem higienicznym". Takie sformułowanie podstawy do 
nałożenia kary umownej (podstawa odwołująca się do własnych ocen, czy odczuć, a nie do obiektywnych 
założeń umownych) jest nieprawidłowa, skutkuje nieważnością kary i co za tym idzie sporami w 
przypadku jej nałożenia, problemami na gruncie współpracy. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 17 Zwracam się do Zamawiającego o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.  

Par. 9 ust. 1 lit b) ppkt ix - poprzez wykreślenie podstawy nałożenia kary umownej - w zakresie: "inne 
zdarzenia stwierdzone przez Zamawiającego podczas kontroli wykonawcy". Podkreślić należy, iż 
postanowienia dotyczące podstaw do nakładania kar umownych muszą być jednoznacznie wskazane i nie 
mogą stanowić katalogu otwartego niesprecyzowanych zdarzeń czy okoliczności lub zdarzeń/okoliczności 
wiadomych tylko jednej stronie umowy. Takie sformułowanie podstawy do nałożenia kary umownej 
(podstawa otwarta, niedookreślona, niewiadoma) jest nieprawidłowa, skutkuje nieważnością kary i co za 
tym idzie sporami w przypadku jej nałożenia, problemami na gruncie współpracy. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 18 Zwracam się do Zamawiającego o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.  

Zamawiający w par. 9 ust. 1 lit c) wzoru umowy, przewidział karę umową w wysokości 50.000 złotych za 
odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo w przypadku 
wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Uprzejmie 
prosimy o zmianę tego postanowienia i uzależnienia kary umownej tylko od przypadków winy 
Wykonawcy. Inne zdarzenia, niezależne od Wykonawcy, zewnętrzne - nie powinny być źródłem takiego 
rygoru finansowego. Zwłaszcza, że Zamawiającemu służą jeszcze poszczególne kary umowne i prawo do 
odszkodowania. Kara umowna nie może być źródłem korzyści finansowych, bez względu na zawinienie 
drugiej strony umowy. 
Jednocześnie Zamawiający w par. 10 wzoru umowy wskazuje przesłanki, które pozwalają Zamawiającemu 
na odstąpienia oraz wypowiedzenie umowy. Postanowienia te częściowo należy uznać za nieprawidłowe. 



 

Umowa o zamówienie publiczne, choć tworzona przez Zamawiającego, powinna w swej treści także 
uwzględniać słuszny interes wykonawcy, nie powinna być formułowana w sposób jednostronny, z 
oczywistą szkodą dla wykonawcy, a oczywistą korzyścią dla Zamawiającego kosztem wykonawcy. Nadto 
ideą umowy o zamówienie publiczne jest jej trwałość - a zatem umowa nie powinna być rozwiązywana 
przed czasem z przyczyn, które nie są jednoznacznie określone oraz szczególnie uzasadnione. Przyczyny 
dające podstawę do rozwiązania umowy przez wypowiedzenie czy odstąpienie - muszą być sformułowane 
w sposób ścisły, niedopuszczalne są tu określenia wieloznaczne, niejasne. Nadto jeśli określony przypadek 
jest objęty karą umowną - nie można multiplikować sankcji i ten sam przypadek obejmować prawem do 
wypowiedzenia umowy. Dodatkowo - przesłanek do natychmiastowego wypowiedzenia umowy nie mogą 
stanowić zdarzenia, które mogą występować niezależnie od pełnej staranności wykonawcy i pełnego 
zaangażowania, z przyczyn zewnętrznych. Przesłanek do natychmiastowego wypowiedzenia umowy nie 
mogą stanowić zdarzenia, które mogą być i zostaną poprawione.  
Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę o dokonanie zmian w treści wzoru umowy: 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 19 Zwracam się do Zamawiającego o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.  

par. 10 ust. 1: 
lit. a) - poprzez wykreślenie. Proszę zważyć, że w trakcie wykonywania usługi mogą zdarzyć się sytuacje 
szczególnego rodzaju, nadzwyczajne, które uniemożliwi ą Wykonawcy bez jego jakiejkolwiek jego winy 
dochowanie punktualności. Nie może być tak, że ponowna niepunktualność niezależnie od okoliczności 
uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia umowy.  
lit. b) - poprzez wykreślenie. Wydaje się niesprawiedliwe i zbyt dolegliwe w stosunku do stopnia 
naruszenia umowy uprawnianie Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w przypadku skarg pacjentów 
na walory estetyczne/smakowe i inne posiłków. Ocena posiłków szpitalnych jest różna u różnych osób, są 
to indywidualne a nie obiektywne oceny. Nie można łączyć tak dalekiego w skutkach uprawnienia dla 
Zamawiającego z subiektywnymi ocenami , a nie obiektywnymi zdarzeniami. Proszę też zważyć, że w 
trakcie wykonywania usługi mogą zdarzyć się sytuacje szczególnego rodzaju, nadzwyczajne, na które nie 
będzie mieć wpływu, a które mogą wpłynąć na oceny posiłków.  
lit. c) - zmiana poprzez wskazanie: "częściej niż 2 razy w miesiącu" oraz "w przypadku nie poprawienia 
uchybienia w ramach reklamacji" albowiem ilościowe niezgodności mogą się czasem zdarzyć z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy lub przy zachowaniu pełnej staranności Wykonawcy. Mogą zaistnieć błędy w 
zamówieniach, inne "ludzkie" pomyłki. Wypowiedzenie umowy w przypadku wystąpienia w toku 
realizacji umowy pomyłki ilościowej po wcześniejszym wezwaniu do prawidłowego wykonania umowy - 
jest sankcją zbyt dotkliwą, nieprzystającą do rangi uchybienia (pomyłka ilościowa może być przecież 
naprawiona) 
lit. d) - zmiana poprzez wykreślenie. Argumentacja pokrywa się z lit. b) 
lit. e) - zmiana poprzez wykreślenie. Obowiązywanie umowy nie może być uzależnione od uznania 
Zamawiającego w zakresie możliwości/potrzeby/celowości. Takie sformułowanie jest niezgodne z art.145 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który to przepis wraz z orzecznictwem wydanym na jego 
podstawie reguluje powyższą materię. Wykonawca kalkuluje ofertę z założeniem realizacji przez pełen 
okres - nie może zatem być narażony na powyższe oceny Zamawiającego. Zamawiający powinien takie 
zagadnienia poddać analizie przed przystąpieniem do przetargu, a nie po zawarciu umowy. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 20 Zwracam się do Zamawiającego o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.  

par. 10 ust. 2: 
lit. b) - zwiększenie limitu dopuszczalnych opóźnień - 2-krotnie w ciągu miesiąca. 
lit. c) -  zwiększenie limitu dopuszczalnych opóźnień - 1-krotnie w ciągu miesiąca. 
lit. d) - zwiększenie limitu dopuszczalnych opóźnień - 2-krotnie w ciągu miesiąca. 
lit. e) - zwiększenie limitu dopuszczalnych opóźnień - 2-krotnie w ciągu miesiąca. 



 

lit. f) - zmiana poprzez wskazanie: "w przypadku innego (...), szczególnie rażącego powtarzającego się 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania (...)". 
pkt. 6 - zmiana poprzez wykreślenie. Skoro bowiem Zamawiający ma prawo do natychmiastowego 
wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w par. 10 ust. 2 wzoru umowy - nie ma uzasadnienia, aby 
z tych samych przyczyn miał prawo do odstąpienia od umowy. Takie rozbudowanie uprawnień 
Zamawiającego jest nieuzasadnione, zbędne i stanowi o zachwianiu zasady równowagi słusznych 
interesów stron umowy. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 21 Wnoszę, aby Zamawiający przeanalizował możliwości wypowiedzenia umowy i odstąpienia od u

 mowy - biorąc pod uwagę zasadność tych przesłanek i zasadę równowagi słusznych interesów obu stron 
umowy. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje 
wyznaczony na dzień 11.08.2017 r. godz. 0900. Ostateczny termin składania wadium: 11.08.2017 r. godz. 0900, 
dokument, o którym mowa w Części IV ust. 2 pkt 2-5 SIWZ nie może być sporządzony później niż do dnia 
11.08.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2017 r. o godz. 0930. 
 
 

Z poważaniem 
 

         Prezes Zarządu  
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