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Strona Internetowa Zamawiającego
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dożywianie w szkołach w 2011 roku

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r.
Nr 113,poz.759 z późn. zm.) zawiadamia się ,że w dniu 23.12.2010 r. wpłynął wniosek o
wyjaśnienie zapisów SIWZ o udzielenie zamówienia publicznego na na dożywianie w
szkołach na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. w zakresie :
1. W jakim celu ma być przedstawiona porcja wzorcowa pkt.3,7
Żądanie porcji wzorcowej w w/w pkt SIWZ zamieszczono w celu przedstawienia
organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku zatrucia oraz kontroli
wydawanych posiłków.
2. Zgodnie z pkt 3,13 SIWZ wykonawca powinien we własnym zakresie zapewnić
miejsce do wykonywania posiłków w szkołach, pytanie brzmi na jakich zasadach?
Czy ma to się odbyć na zasadach wynajmu lokalów od szkół,czy raczej sami
dyrektorzy mają wolną rękę co do dyspozycji tymi pomieszczeniami?
W przypadki swobodnego dysponowania pomieszczeniami do wydawania przez
dyrektorów szkół zachodzi prawdopodobieństwo uniemożliwiania realizacji
zadania,co w świetle Pzp rodzi wątpliwości przestrzegania art 7 ustawy z dnia 29
stycznia z 2004 roku "Prawo zamówień publicznych" Jednocześnie zwracamy się z
prośbą o szczegółowe określenie co zamawiający rozumie i wymaga w pkt 3,13
SIWZ.
Wykonawca ma wskazać miejsce do wydawania posiłków na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie. Zamawiający nie określa zasad czy ma to być wynajem czy inna
forma.
3. Czy zamawiający wybrał wykonawcę usługi przed rozstrzygnięciem
postępowania, pkt 3,12 SIWZ jednoznacznie wskazuje iż nie dopuszcza się oferenta
posiadającego status zakładu zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia zatwierdzeniu podlega zakład produkujący lub
wprowadzający do obrotu żywność, a nie poszczególne jego elementy jak m in,
środki transportu czy, maszyny i urządzenia. Zgodnie z definicją zawartą w art.3
ust.3 pkt 54 cytowanej ustawy zakład to przedsiębiorstwo spożywcze w rozumieniu
art.3 pkt.2 rozporządzenia nr (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 28.01.2002r. Zatem zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty
przez podmiot posiadający status zakładu, gdyż nie posiada on tak zwanych książek
kontroli sanitarnej dla poszczególnych pojazdów.

Zapis ten w naszym rozumieniu pogwałca art.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp.
Zamawiający nie wybrał wykonawcy usługi przed rozstrzygnięciem przetargu.
Zamawiający zgadza się z art art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia zatwierdzeniu podlega zakład produkujący lub wprowadzający do
obrotu żywność, a nie poszczególne jego elementy jak m in, środki transportu czy
,maszyny i urządzenia. Zgodnie z definicją zawartą w art.3 ust.3 pkt 54 cytowanej ustawy
zakład to przedsiębiorstwo spożywcze w rozumieniu art.3 pkt.2 rozporządzenia nr (WE)
178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. Zatem zamawiający
dopuszcza możliwości składania oferty przez podmiot posiadający status zakładu
ponieważ wykonawca otrzymuje od Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzję na
dopuszczenie pojazdów na przewóz żywności, którą należy dołączyć do składanej oferty.
4. Przedstawienie jakich dokumentów zamawiający uzna za spełnione bliżej nie
określonego warunku posiadania bazy lokalowej na terenie Kowalewa
Pomorskiego ,zapisanego w SIWZ pod pkt 3,a
Zgodnie z punktem 5.1 C wykonawca wykaże dysponowanie lokalem odpowiednio
przygotowanym w miejsca do wydawania posiłków na terenie miasta i gminy
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów na terenie miasta i gminy,niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków . Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu ,iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia,w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykorzystaniu zamówienia na terenie gminy
(umowa dzierżawy, podnajmu).
5. W jakich naczyniach mają być wydawane posiłki?
Posiłki mają być wydawane w naczyniach stołowych (nie przewidziano naczyń
jednorazowych).
6. Czy wykonawca ma także zapewnić sztućce?
Wykonawca zapewnia również sztućce (opisane jest to w części III pkt 3,1 zamówienia
SIWZ).
7. Kto powinien zadbać o czystość pomieszczeń w których odbywać się będzie
wydawania posiłków?
Zgodnie z pkt 3.1 SIWZ brudne naczynia mają być uprzątnięte przez wykonawcę po
spożyciu przez dzieci posiłku.
8. Zamawiający zastrzegł w projekcie umowy wysokie kary za opóźnienie lub zbyt
niska temperaturę będzie uznawana za właściwą ,a jaka za niezgodną?
Zgodnie z pkt 3,6 dostarczane posiłki muszą być gorące. Zgodnie z wdrożonym
systemem HACCP temperatura wydawanego dania na gorąco nie może być niższa niż 63
st. C.
9. W punkcie 3,1 SIWZ zamawiający zastrzegł iż zupa ma być podawana w ilości

nie ograniczonej jednocześnie zastrzegając w projekcie umowy karę w wysokości
pięciokrotnej faktury z miesiące poprzedniego ,oba te zapisy stawiają
potencjalnego wykonawcę w niekorzystnej sytuacji ,co jest niezgodne z KC do
którego w dalszej części umowy zamawiający się odwołuje,pytanie brzmi jakimi
podstawami prawnymi kierował się zamawiający formułując projekt umowy ?
Zamawiający opracował projekt umowy na podstawie art. 750 KC który mówi do umów
o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się
odpowiednio przepisy o zleceniu.
10. W jakim celu wykonawca ma dysponować stosowną bazą lokalową na terenie
gminy Kowalewo Pomorskie,skoro zamawiający w umowie zastrzega wydawanie
posiłków dla osób dorosłych (zagrożonych wykluczeniem społecznym) na terenie
Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
Zapis ten jest sprzeczny z art 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Wykonawca ma dysponować stosowna bazą lokalową na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie .Projekt umowy przewiduje teren gimnazjum, ale można dokonać
zmian odnośnie miejsca wydawania posiłków .
11. Jakimi podstawa,i prawnymi zamawiający kierował się ustalając poziom kar
zawartych w projekcie umowy ?
Zgodnie z art. 483 Kodeksu Cywilnego zamawiający ma prawo ustalić kary za nie
przestrzeganie warunków umowy.
12. W § 7 punt 3 Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zmian cen jakimi
podstawami prawnymi Zamawiający kierował się formułując ten dokument
projektu umowy?
Co w tym przypadku?
Ceny mogą ulec zmianie ( podwyżce lub zniżce) w przypadku zmian cen u producenta
lub importera zgodnie z przepisami nie więcej niż wskaźnik inflacji średniorocznej
ogłoszony przez GUS na stronie internetowej obowiązującymi z czasie trwania umowy.
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