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Lublin, dn. 09.06.2016 r.

Nr sprawy : SP32.I.270.1.2016

Do Wszystkich Wykonawców

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej ogłoszonego

w Biu|etynie Zamówień Publicznych pod numerem 65319-2016 w dniu 03.06.2016 r,

Zamawiający na podstawie aft. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowień
publicznych (Dz. U. z2015r. poz, ż164 tekst jednolity) zawiadamia, ze w postępowaniu o zamówienie
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywcrych
do stołówki szkolnej do Zamawiającego wpĘnęły pytania Wykonawców, na ktorc Zama-wiający
udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

DoĘcry SIWZ- Część7 -warrywa i owoce

PYTANIE tz 6. Zmiana cen może nastąpić na pisemny wniosek ZamawiĄącego lub Wykonawcy,
nie częściej niż dwa razy w miesiącu po ukazaniu się notowań cenowych ofaz procentowego wskaźnika
zmiany cen opracowanego wg. Lubelskiego Rynku Hurtowego Elizówka
http://www.fresh-market.pl/cen)i/ceny_z_rynkow_hurtow}ichllublin?archiwalnę:1
7. Zamawiający lub Wykonawca zobowiązĄą się powiadomić o zmianię ceny na co najmniej 5 dńi
przed planowaną zmianą. Zmlan.a" Proszę o wyjaśnienie dlaczego do powyższego zapisu o sposobie
zmi.any ceny zostń zastosowany wskaźnik procentowy ze strony hĘ://www.fresh-
market.pl/ceny/cen)r*z*r}rnkow_hurtowych/lublin?archiwalne:1, zktorą to Lubelski Rynek Hurtowy
nie współpracuje a aeny oraz informacje tam zawarte nie zawsze pokrywają się z prawdą.

Notowania autoryzowane ptzez Lubelski Rynek Hurtowy znajdują się na stronie
http://www.elizowka.pl/index.plrp/p|lnotowania-cen-produktow i nie ma tam opracowanego wskaźnika
procentowego oraz dlaczego wybrano wskaźnik doĘczący zmiany cen w następujących po sobie
notowaniach mimo, że ceny można zmieniać Ęlko 2 razy w miesiącu czyli co kilka notowań.
Zaproponowany procentowy wskaźnik zmiany cen dotyczy zmiany cen między aktualnym notowaniem
a poprzednim. Notowania Lubelskiego Rynku Huttowego ukazują się ż razy w §godniu. Cenę mozna
zmieniaó maksymalnie dwa razy w miesiącu. Wskaźnik ten nijak ma się do zmiany ceny
zaproponowanej w przetargu czy aneksie np sprzed 2 tygodni. Proponowany wskaźnik pomiędzy
następującymi po sobie notowaniami może byó kilkuprocentowy a na przełomie dwóch lub więcej
tygodni może być kilkudziesięcioprocentowy. Dlatego uwazam, że ten wskaźnik nie powinien być
wyĘcznądo zmiany cen. Najkorzystniejszą propozycją dla obu stron byłaby zmianaceny netto na cenę
średnią lub maksymalnąz aktualnie ukazującego się notowania Lubelskiego Rynku Elizówka.

ODPOWffiDŻz Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bęz zmian. Celem Zamawiającego było
ustalenie obiektywnego wskaźnika, w oparciu o który będą dokonywane zmiany cen, tak aby był on
przejrzysĘ i dostępny jest dla wszystkich potencjalnych Wykonawców. Podany serwis umożliwia
śledzenie cen archiwalnych w dowolnym okresie oraz podaje, że ceny pobiera z cennika Lubelskiego
Rynku Hurtowego. Reguła, w oparciu o którą moze następowaó zmiana cen, jest identyczna dla obu
stron. Zarówno Zamawiąący jak i Wykonawca ponoszą takie same ryzyko w zakresie prawdziwości
podawanych informacji. Ponadto zmiany cen nie mogą następowaó nagle, a obie strony muszą mieć
czasnazweryfikowanie czy zmianaceny na dany produktjest zasadna. Stąd zarówno Zama-wiający otaz
Wykonawca musząpowiadomić o zmianie cen na co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą.



DoĘcry SIWZ-- Część 1- mięso iwędliny

PYTANIE 2: pkt.i6 czy możliwa jest zmiana ,, parówek z indyka" np. na parówki z szynki, parówki

cielęce lub drobiowe?
oui owrrD Ź : Nie, Zatnaw iĄ ący pozo staw i a zapisy S IWZ b ez zmiarl.
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