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Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przygotowanie i dostawa posiłków dla Oddziałów Dziennych Psychiatrycznych
Informacja
Dnia 27.05.br. wpłynęły pytania, przedstawione poniżej.

1. W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi z 27.05.2013 roku dotyczącej ilości wydanych posiłków w
poszczególnych lokalizacjach, prosimy o podanie informacji, czy są takie miesiące, w których Wykonawca
nie będzie dostarczał posiłków? Czy brak takich dostaw wynikał do tej pory z przyczyn organizacyjnych, który
pojawiły się u Zamawiającego?
2. W jakim wieku są dzieci objęte opieką Zamawiającego?
W projekcie umowy stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ proponujemy:

a) W § 6 proponujemy obniżyć wysokość kary umownej do 1 % wartości netto posiłków dostarczonych ze
zwłoką. Ponadto, proponujemy dodać zapisy w brzmieniu: „Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji
dotyczącej wykonania usługi w ciągu 30 minut od chwili dostarczenia kwestionowanego posiłku. Jeżeli
Zamawiający nie zgłosi reklamacji w tym terminie, nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi. Każdorazowe stwierdzenie niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę/Dostawcę wymaga udokumentowania w protokole
podpisanym przez obustronną Komisję, z wyznaczeniem terminu do dokonania poprawek. Usługę uważa
się za wykonaną prawidłowo, gdy Wykonawca
usunie uchybienia w wyznaczonym terminie.
Wykonawca/Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przygotowania
i dostarczania posiłków spowodowane okolicznościami, za które Wykonawca/Dostawca nie ponosi winy.”
b) W § 8 wnosimy o zmianę ust. 3 następująco: „…Dostawca/Wykonawca może rozwiązać umowę bez
zachowania okresu wypowiedzenia, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.”
c) W umowie proponujemy dodać zapisy w brzmieniu: dodać zapisy w brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę
(podwyższenia ceny usługi) zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
znacznego zmniejszenia średniej miesięcznej (liczonej z dwóch ostatnich miesięcy) ilości zamawianych
posiłków.
podwyższenia kosztów wykonania przedmiotu niniejszej umowy w szczególności w związku ze zmianą
przepisów prawa powodującą wzrost kosztów wykonania usługi, w tym również podwyższenia kosztów
wzrostu cen mediów.”
ODPOWIEDŹ

AD1
Dostarczanie posiłków uzależnione jest od liczby pacjentów w Oddziałach Dziennych
Psychiatrycznych, w okresie wakacyjnym i urlopowym / lipiec-sierpień / może być mniejsza liczba
posiłków lub może się zdarzyć że nie będzie w ogóle.
Brak dostaw w wykazanym okresie wynikał ze względów organizacyjnych. Oddział dzienny
Młodzieżowy na pl. Dominikańskim został uruchomiony od 8.10.1012r, natomiast do stycznia
bieżącego kuchnia była w strukturze organizacyjnej Centrum i przerwa w sierpniu wynikała z
przerwy technicznej.
AD2.
W siedzibie przy ul Białowieskiej 74 a dzieci w wieku od 6 do 18 lat
W siedzibie przy pl. Dominikańskim 6 młodzież od 16 – 26 lat.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów w projekcie umowy

Z up. Zamawiającego Jadwiga Dul

