
 
 

 

 

  
   

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne: „Usługi restauracyjne - żywienie w 
Przedszkolu Publicznym oraz Publicznym Žłobku Gminnym w Przecławiu, gmina 
Kołbaskowa. 
Znak sprawy: PPP.26.5.2020.D 

Pytanie 1 
Zamawiający w zał. nr 2 do ogłoszenia pkt 1 pisze: „Przedmiotem zamówienia jest 
organizacja kompleksowej usługi żywienia zbiorowego w Przedszkolu Publicznym oraz 
Publicznym żłobku Gminnym, z siedzibą Przecław 120, 72-005 Przecław, polegającej na 
przygotowaniu i wydawaniu całodziennego wyżywienia (4 posiłków) we własnych naczyniach 
szklanych Wykonawcy dla maksymalnie 250 dzieci przedszkolnych (w wieku 2,5 do 7 lat), 80 
dzieci żłobkowych ( w wieku od 6 miesiąca życia do 2,5 roku). 
Natomiast w pkt 3 Zamawiający opisuje następujące posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad 
oraz podwieczorek. 
W związku z powyższym prosimy o informację jakich konkretnie 4 posiłków wymaga 
Zamawiający.  

Odpowiedź 1 

Zamawiający poprzez przygotowanie i wydanie całodziennego wyżywienia                        
(4posiłków) wymaga: 

1. śniadania, 

2. drugiego dania, 

3. zupy, 

4. podwieczorku. 

     Pytanie 2 
Zamawiający w zał. nr 2 do ogłoszenia pkt 3 tabela „DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU 
PUBLICZNYM PODWIECZOREK” pisze: „owoc 1 szt. (owocu nie należy dzielić pomiędzy 
kilkoro dzieci, z wyjątkiem owoców typu arbuz, melon)". Podobnie w tabeli ,DLA DZIECI W 
PUBLICZNYM ŻŁOBKU GMINNYM- PODWIECZOREK” pisze: „owoc - 1 szt. pokrojone, obrane 
ze skórki (owocu nie należy dzielić pomiędzy kilkoro dzieci, z wyjątkiem owoców typu arbuz, 
melon)”  
Prosimy o informację, czy jeśli Wykonawca chciałby zaproponować na podwieczorek owoce 
drobne typu: truskawki, , maliny itp. lub owoce suszone typu: morele, śliwki itp. to czy ma 
zaplanować większą ilość niż wskazana przez Zamawiającego 1 szt.  

Odpowiedź 2 

Tak 



Pytanie 3 
Zamawiający w zał. nr 2 do ogłoszenia pkt 3 tabela „DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU 
PUBLICZNYM - OBIAD” pisze: „Do każdego obiadu należy podać surówke wykonaną zgodnie 
ze sztuką kulinarną doprawioną wymaganymi przyprawami, oliwą oraz uzupełnioną innymi 
niezbędnymi składnikami. Przetworzone warzywa saute np. starte lub pokrojone buraki albo 
inne warzywa - nie doprawione właściwym dressingiem nie będą uznawane jako surówka”. 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści podawanie jako dodatku warzywnego na 
obiad warzy gotowanych zamiast surówek np. marchewka z groszkiem, buraczki na ciepło 
itd.  

Odpowiedź 3  

Tak dopuści 

  

Pytanie 4 
Zamawiający w zał. nr 2 do ogłoszenia pkt 3 tabela „DLA DZIECI W PUBLICZNYM ŽŁOBKU 
GMINNYM- OBIAD" pisze: „Do każdego obiadu należy podać surówkę wykonaną zgodnie ze 
sztuką kulinarną - doprawioną wymaganymi przyprawami, oliwą oraz uzupełnioną innymi 
niezbędnymi składnikami. Przetworzone warzywa saute np. starte lub pokrojone buraki albo 
inne warzywa - nie doprawione właściwym dressingiem nie będą uznawane jako surówka” 
oraz „Dla dzieci żłobkowych posiłki powinny mieć odpowiedni stopień rozdrobnienia, 
dostosowany do wieku i potrzeb dzieci. Jeżeli zajdzie taka potrzeba posiłki powinny być 
podawane w formie kremów (zupy), purre (gotowane warzywa), zmielonej lub pokrojonej 
(np. kotlety, mięso)'  
W związku z powyższym prosimy o informacje czy dla dzieci w żłobku Wykonawca ma 
planować surówki (nie ma możliwości przygotowania ich w postaci purre) czy jedynie 
warzywa gotowane czy zamiennie surówki i warzywa gotowane. 

Odpowiedź 4 

Zamawiający dopuszcza formę surówek i warzyw gotowanych. 

Pytanie 5 
Zamawiający określił jako kryterium oceny ofert doświadczenie Wykonawcy związane z 
żywieniem dzieci do 7 lat. Nie określił na podstawie jakich dokumentów i co konkretnie 
będzie oceniane w ofercie. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie, jakie i dokumenty. 
oświadczenia, itp. będzie oceniał Zamawiający w niniejszym kryterium. Wnosimy o 
uszczegółowienie sposobu oceny Zamawiającego. Zapis obecny sugeruje, że: 

1) Zamawiający może oceniać doświadczenie Wykonawcy tzn. od ilu lat Wykonawca 
prowadzi podobne usługi Lub 

2) Zamawiający może oceniać doświadczenie w świadczeniu podobnych usługi, których 
okres realizacji był dłuższy, niż 3 lata.   

      Odpowiedź 5  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wpisanej w tabeli nr 9 usługi związanej z 
przygotowaniem i wydaniem posiłków dla minimum 50 dzieci w wieku do lat 7 w ramach jednej 
umowy wraz z podaniem jej wartości, daty, terminu i czasu jej wykonania potwierdzonej 
należytym jej wykonaniem/referencje. 



Pytanie 6 
Z treści art. 36b p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców wynika, iż obowiązek 
wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie 
składania oferty. 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 (zgodnie z art. 36b ust. la P.zp.). W związku z powyższym 
prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw 
podwykonawców dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w 
szczegÓlności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w 
wyjaśnieniach niskiej ceny?  

Odpowiedź 6 

Zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu część IV pkt 1b – warunki udziału w 
postępowaniu. 

Pytanie 7 
Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w 6 wzoru umowy ( zał. nr 2 do SIWZ) zapisu 
umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może 
wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w 
momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności 
oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych 
dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować 
procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania 
umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia 
stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one 
zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. 
Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii 
wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, 
gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego 
uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące 
przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych 
zakazów.  

Odpowiedź 7  

Zamawiający nie dopuszcza zmian zawartych we wzorze umowy w zakresie jej 
wypowiedzenia. Warunki rozwiązania umowy opisane są w § 8 wzoru umowy (załącznik nr 
11). 

Pytanie 8 
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o podanie aktualnej ceny 
jednostkowej za realizację przedmiotu zamówienia?  

Odpowiedź 8  

Aktualna cena jednostkowa za realizację przedmiotu zamówienia to 11 zł. 



Pytanie 9 
W związku z panującą pandemią COVID- 19 prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w 
celu zachowania zasady jawności otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust 2 PZP 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 internetowej, gdzie będzie możliwość obejrzenia relacji online z otwarcia.  

Odpowiedź 9 

Zamawiający umożliwi uczestnictwo w otwarciu ofert dla osób biorących udział w 
postępowaniu pod warunkiem stosowania się do reżimu sanitarnego stosowanego w 
placówce. 

Pytanie 10 
Czy w związku ze stanem epidemii szpital zgodzi się na zmianę miejsc produkcyjnych, w 
związku z możliwym zamknięciem kuchni z powodu kwarantanny pracowników?  

Odpowiedź 10  

Nie dotyczy przedmiotu postępowania. 

Pytanie 11 
W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 31 marca 
2020 r. pod poz. 568 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (dalej: "Ustawa"), Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów zgodnie z 
propozycja poniżej: 

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 
COVID-19 lub innymi chorobami zakaźnymi, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte 
wykonanie umowy, o której mowa, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać 
zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 
1 . zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części, 
2 zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3 zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 
wynagrodzenia wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy  

     Odpowiedź 11  

     Zamawiający nie dopuszcza zmian we wzorze umowy we wnioskowanym zakresie. 

 
 
 
 


	Pytanie 1
	Pytanie 2
	Pytanie 3
	Pytanie 4
	Pytanie 5
	Pytanie 6
	Pytanie 7
	Pytanie 8
	Pytanie 9
	Pytanie 10
	Pytanie 11

