
Pytanie 1

Prosimy  o  podanie  średniomiesięcznych  ilości  żywionych  w  ramach  dotychczasowej  usługi

żywienia  podopiecznych  przygotowanie  i  dostarczenie  gorących posiłków dla  osób dorosłych,

klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w  okresie od października 2018 do października

2019 roku.

Odpowiedź na pytanie 1:

X/2018 r. – 29 osób,

XI/2018 r. – 30 osób,

XII/2018 r. – 30 osób,

I/2019 r. – 26 osób,

II/2019 r. - 28 osób,

III/2019 r. - 30 osób,

IV/2019 r. - 31 osób,

V/2019 r. - 31 osób,

VI/2019 r. - 28 osób,

VII/2019 r. - 26 osób,

VIII/2019 r. - 27 osób,

IX/2019 r. - 28 osób,

X/2019 r. - 26 osób.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia godzin dostaw posiłków

wyróżnionych  Opisie przedmiotu zamówienia, punkt.2 , który brzmi następująco:

2.  Realizacja  zamówienia  5  dni  w  tygodniu  (od  poniedziałku  –  do  piątku,  za  wyjątkiem

przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy ) w godz. 12.30-13.00.

Prośmy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Realizacja  zamówienia  5  dni  w  tygodniu  (od  poniedziałku  –  do  piątku,  za  wyjątkiem

przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy ) w godz. 12.00-13.00.

Prosimy również o zmianę zapisów w projekcie umowy w paragrafie nr 1 punkcie 2 który brzmi

następująco:

22) Realizacja zamówienia 5 dni w tygodniu (od poniedziałku – do piątku, za wyjątkiem

przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 12.30 – 13.00. Posiłki

powinny być dostarczone do Punktu Wydawania Posiłków w Radlinie przy ul. Mielęckiego 13



w opakowaniach jednorazowych, termoizolacyjnych (1 porcja = 1 opakowanie) ze sztućcami

jednorazowego użytku i serwetkami. Posiłki w opakowaniach jednorazowych powinny być

dostarczone w zbiorczym opakowaniu termoizolacyjnym, którego zwrot nastąpi w dniu następnym

po dniu dostawy posiłku. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych np.

silnych wiatrów, opadów Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego zabezpieczenia

opakowania zbiorczego folią ochronną

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

2) Realizacja zamówienia 5 dni w tygodniu (od poniedziałku – do piątku, za wyjątkiem

przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 12.00 – 13.00. Posiłki

powinny być dostarczone do Punktu Wydawania Posiłków w Radlinie przy ul. Mielęckiego 13

w opakowaniach jednorazowych, termoizolacyjnych (1 porcja = 1 opakowanie) ze sztućcami

jednorazowego użytku i serwetkami. Posiłki w opakowaniach jednorazowych powinny być

dostarczone w zbiorczym opakowaniu termoizolacyjnym, którego zwrot nastąpi w dniu następnym

po dniu dostawy posiłku. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych np.

silnych wiatrów, opadów Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego zabezpieczenia

opakowania zbiorczego folią ochronną

Odpowiedź na pytanie 2:

Dokumentacja dot. systemu HACCP dla punktu wydawania posiłków zawiera harmonogram pracy

w tymże punkcie dla pracownika obsługującego i czas wykonywania przez niego czynności zgodnie

z zasadami dot. realizacji systemu HACCP w punkcie. Wykonywanie w/w zadań w wyznaczonych

godzinach  wiąże się również z realizowanym zakresem obowiązków tego pracownika. Dodatkowe

wydłużenie czasu między dostawą posiłków, a godzinami ich spożycia wpływa na ich temperaturę

podania zapewniającą bezpieczeństwo konsumpcji.

Wobec powyższych okoliczności Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia godzin dostawy

zawierających się w przedziale czasowym między 12.30 – 13.00.

Pytanie 3

Prosimy  o  informację  czy  za  odbiór  odpadów  pokonsumpcyjnych  i  opakowań  jednorazowych

będzie odpowiedzialny Wykonawca czy Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie 3:

Za odbiór  odpadów pokonsumpcyjnych  i  opakowań  jednorazowych  będzie  odpowiedzialny  jak

dotychczas  – Zamawiający, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie.



Pytanie 4

Prosimy o informację czy w przypadku, gdy stawki  za media ulegną podwyższeniu w stosunku do

cen z dnia składania oferty  zamawiający przewiduje  waloryzację umowy? 

Pytający wskazuje, że aktualna sytuacja prawna i rynkowa dotycząca cen energii elektrycznej jest

niestabilna. Ostatnie wzrosty cen energii elektrycznej istotnie wpływają na koszt wytworzenia usług

objętych zamówieniem. Dodatkowo brak pełnej regulacji prawnej realizującej zasady rekompensaty

wzrostu  kosztu  energii.  Wobec  powyższego,  z  uwagi  na  art.  29  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych,  o  wskazanie  zasad  według,  których  zostanie  przeprowadzona  aktualizacja

wynagrodzenia  wykonawcy  w  przypadku  zmiany  cen  energii  lub  przepisów  regulujących

przedmiotową  kwestię.  Jednocześnie  z  daleko  idącej  ostrożności   wskazuję,  że  przeniesienie

wzrostu  ww.  kosztu  energii  elektrycznej  w  całości  i  wyłącznie  na  wykonawcę,  w  aktualnych

warunkach  świadczenia  usługi  objętej  zamówieniem,  będzie  skutkować  niemożliwością

świadczenia (przez która rozumie się taka sytuację, w której spełnienie świadczenia jest wprawdzie

możliwe  z  technicznego  punktu  widzenia,  ale  całkowicie  nieuzasadnione  z  punktu  widzenia

racjonalności ekonomicznej, ze względu na konieczne koszty i starania – wyrok z dnia 28 września

2012 sygn. akt KIO 1988/12), którą jest jedna z podstaw do uznania nieważności umowy w sprawie

zamówienia  publicznego.  Pozostawienie  SIWZ w tym projektu  umowy  w aktualnym kształcie

i treści naruszają zasady równowagi stron wprowadzając po stronie wykonawcy znaczące ryzyko

poniesienia straty w trakcie wykonywania zamówienia i stanowią bezzasadną barierę w dostępie do

zamówienia. 

 Wobec powyższego wnosimy o dodanie do postanowień umownych regulacji następującej treści: 

Zamawiający  dopuszcza  zmianę  stawki  wynagrodzenia  w  formie  aneksu  o  koszt  wzrostu  cen

energii elektrycznej lub innych mediów związany z realizacją usługi objętej zamówieniem. 

Odpowiedź na pytanie 4:

Zgodnie z § 3 wzoru umowy cena jednego gorącego posiłku nie podlega zmianie przez cały czas

trwania umowy.

Pytanie 5

Czy  w  związku  ze  zmianami  w  prawie  dotyczącymi  gospodarowania  odpadami  i  trwającymi

pracami w Samorządach nad nowymi stawkami za usługi  komunalne,  które na dzień składania

oferty  w  postępowaniu  przetargowym  nie  są  znane  Wykonawcy,  Zamawiający  dopuszcza



waloryzację zawartej umowy o ten koszt.  Jeśli tak, to prosimy o dopisanie we wzorze umowy

zapis: 

„Zamawiający dopuszcza zmianę stawki wynagrodzenia w formie aneksu o wzrost cen utylizacji

odpadów (komunalnych, resztek pokonsumpcyjnych) w okresie obowiązywania umowy”.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zgodnie z § 3 wzoru umowy cena jednego gorącego posiłku nie podlega zmianie przez cały czas

trwania umowy.


