Lublin, 22-06-2020 r.

Wykonawcy

Zamawiający Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, ul. Poturzyńska 2, 20853 Lublin, w związku z zadanymi pytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego na podstawie art. 138 o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) p.n: Wybór wykonawcy na świadczenie usług
żywnościowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.’’ (Znak
sprawy: KOS.261.1.2020), udziela następujących odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, że zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku próbki będą przechowywane w kuchni
centralnej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie próbek w kuchni centralnej.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca dobrze rozumie, że drugie danie będzie wydawane
dzieciom przez okienko wydawcze, a zupa będzie stała w wazach na stołach.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że drugie danie będzie wydawane dzieciom przez okienko
wydawcze, a zupa będzie stała w wazach na stołach.
3. Prosimy o wykreślenie obowiązku podawania telefonu naszych pracowników Rodzicom.
Z doświadczenia wiemy, że to rozwiązanie jest bardzo problematyczne, a Rodzice nie są
stroną postępowania. Nie mają często wiedzy na temat zapisów w dokumentacji
i oczekiwania nieadekwatne do zapisów umowy. Nasz dietetyk z całą pewnością skontaktuje
się z rodzicem, jeśli tylko będzie taka merytoryczna potrzeba.
Odpowiedź:
Rodzice nie są stroną postepowania, ale są płatnikiem obiadów, w związku z powyższym
Zamawiający podtrzymuje ww zapis.

4. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymagając serwowanie potraw i napojów
w zastawie ceramicznej dopuszcza naczynia z arcorocu.
Odpowiedź:
Posiłki mają być serwowane na jednorodnej, jednakowej zastawie ceramicznej wolnej od
wad, pęknięć, wyszczerbień. Napoje będą serwowane w szklankach/kubkach ceramicznych.
Zamawiający niw wskazuje konkretnie rodzaju, modelu zastawy.
5. Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje zwiększenie ilości klas, ponieważ dotychczas
ilość serwowanych posiłków wynosiła ok. 550.
Odpowiedź:
Zakładana liczba uczniów korzystających z obiadów w jednym dniu wyniesie 800. Ilość
wydanych posiłków uzależniona jest od frekwencji dzieci w danym dniu i liczby wykupionych
obiadów. Zakładana liczba uczniów korzystających z posiłków jest szacunkowa, Zamawiający
na obecną chwilę nie może podać konkretnej liczby uczniów zainteresowanych korzystaniem
z jadalni szkolnej od 01 września 2020 roku.
6. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymagając zapewnienia serwetek w trybie ciągłym
dopuszcza ich dostępność przy stanowisku wydawania posiłków. Ustawienie serwetek na
stołach powoduje, że dzieci bardzo często wrzucają serwetki do waz z zupami.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje ww. zapis.
Wykonawca zapewni wyposażenie stolików w jadalni w serwetki w niezbędnej ilości, w trybie
ciągłym.
7. Prosimy o informację, czy do zupy pomidorowej Zamawiający dopuszcza użycia koncentratu
pomidorowego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie może jednoznacznie odnieść się do powyższego zapytania.
8. Prosimy o wprowadzenie limitu badań mikrobiologicznych posiłków – np. do dwóch rocznie.
Koszt takich badań to kilkaset złotych, a zapis, że Wykonawca musi je zrobić na każdą
pisemną prośbę Zamawiającego zbyt ogólny.
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i wprowadza limit badań
mikrobiologicznych posiłków do 4 -ech rocznie, albo uzależnić od przypadku wystąpienia
zatrucia, choroby i innych zdarzeń losowych.
9. Prosimy o informację, jak ma wyglądać raport o resztkach tj, niezjadanych posiłkach przez
dzieci i jak mam wyglądać ewidencja resztek?
Odpowiedź:
Wykonawca pozostawia rozwiązanie tej kwestii Zamawiającemu.

10. Prosimy o zmianę zapisu paragrafu 3 pkt 3 umowy usługi – logistycznie rzecz biorąc, czasem
nie będzie możliwości otrzymania pisemnej zgody na zmiany jadłospisów. Prosimy
o dopisanie słów - „Lub w wyjątkowych przypadkach Zamawiający może zatwierdzić zmiany
ustnie”.
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy. W związku z powyższym paragraf 3 pkt. 3
otrzymuje brzmienie:
,,Każda ewentualna zmiana w zatwierdzonym jadłospisie dokonana przez Wykonawcę
wymaga uprzedniego zatwierdzenia w formie pisemnej przez Zamawiającego lub
w wyjątkowych przypadkach Zamawiający może zatwierdzić zmiany ustnie.’’
11. Prosimy o zmianę zapisu paragrafu 3 ust. 14 na „(…) oraz przekaże Zamawiającemu jadłospis
do zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły”.
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i zmienia ww. paragraf, który otrzymuje
brzmienie ;
,,Wykonawca zobowiązany jest do wywieszania jadłospisu na kolejne 10 dni na tablicy
ogłoszeń, oraz przekaże Zamawiającemu jadłospis do zamieszczenia na stronie internetowej
Szkoły”.
12. Prosimy o dopisanie zapisu, że w przypadku konieczności wydawania posiłków w naczyniach
jednorazowych ( np. kolejnej pandemii) koszt tych naczyń nie będzie obciążał Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający na obecną chwilę nie może ustosunkować się do powyższego zapytania.
13. Prosimy o wykreślenie zapisów paragrafu 9 ust .11 – zapisy są niejasne, nie precyzyjne,
uprawnienia Zamawiającego nieograniczone a zaproponowana kara absurdalnie
nieproporcjonalna. 5% wynagrodzenia brutto, określonego w paragrafie 2 ust 1 to kwota
rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych! Zapis, że wyjaśnienia mogą być dla Zamawiającego „nie
zadowalające” a kara potrącona bez zgody Wykonawcy są niezgodne z prawem zamówień
publicznych i kodeksem cywilnym.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje sens zapisu umowy, dokonuje jego modyfikacji i zapis ten
otrzymuje brzmienie:
Zamawiający naliczy karę umowną Wykonawcy w wysokości 1% należnego wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 w przypadku nie przestrzegania przez
Wykonawcę postanowień lub nawet jednego z postanowień z załącznika nr 1 do umowy –
opis przedmiotu zamówienia. Częstotliwość kar umownych o których mowa w niniejszym
punkcie nie może być częstsza niż raz w miesiącu. W celu naliczenia kary umownej o której
mowa w niniejszym punkcie Zamawiający zwraca się pisemnie o ustosunkowanie się do
Wykonawcy o wyjaśnienie naruszeń postanowienia/postanowień z załącznika nr 1 do
umowy. Wykonawca musi w terminie do 3 dni ustosunkować się do uwag Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca nie ustosunkuje się pisemnie do uwag Zamawiającego lub wyjaśnienia nie

będą zadawalające (tj. nie będą odnosiły się do treści zapytania lub będą świadczyły
o świadomym nie przestrzegania wymagań zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu
zamówieni), zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy miesiąc w którym nastąpi złamanie postanowienia lub postanowień
załącznika nr 1. Naliczona kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy bez jego zgody.
14. Prosimy o dodanie zapisu do umowy najmu, iż w przypadku zawieszenia umowy
Wykonawcy nie będą obciążać żadne koszty z tytułu najmu pomieszczeń i opłat za media.

-

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i dodaje następujący zapis do treści umowy
najmu;,, w przypadku zawieszenia umowy - Wykonawcy nie będą obciążać żadne koszty
z tytułu najmu pomieszczeń i opłat za media.’’
15. W związku z panującą pandemią COVID- 19 prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do
SIWZ poniższego zapisu:„ w sytuacji, gdy miesięczna liczba wydanych całodziennych posiłków
nie przekroczy 85% szacowanej miesięcznej liczby osobodni w okresie panowania pandemii
COVID – 19, Wykonawca wystawi Zamawiającemu miesięczną fakturę na kwotę stanowiącą
sumę iloczynu wydanych całodziennych posiłków x ceny brutto osobodnia oraz iloczynu
różnicy pomiędzy liczbą zamawianych posiłków a szacowaną liczbą posiłków wynikającą
z Umowy oraz stawki ceny brutto osobodnia, pomniejszonej o koszt wsadu do kotła, który
oszacowany został przez Wykonawcę na ………………………… zł brutto za osobodzień.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w umowie odnośnie rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy, które odpowiada faktycznie wydanym posiłkom, żądane zapisy nie zostają
wprowadzone do umowy.
16. 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:
Zamawiający nie ogranicza Wykonawcom uczestnictwa w otwarciu ofert i umożliwia
uczestnictwo Wykonawcom w ich otwarciu, z zachowaniem wszystkich obowiązujących
obecnie zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku Szkoły,
zasłonięcie nosa i ust-obowiązek posiadania na terenie Szkoły maseczki).
17. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie
w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na
umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu,
urlopu na żądanie, objęcie kwarantanną) Uzasadnienie:
Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach
losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest
w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim czy
objętych kwarantanną. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem

szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny
pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu.
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie
w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności pracownika zatrudnionego na umowę
o pracę wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na
żądanie, objęcie kwarantanną).
18. Czy w związku ze stanem epidemii Zamawiający zgodzi się na zmianę miejsc produkcyjnych,
w związku z możliwym zamknięciem kuchni z powodu kwarantanny pracowników?
Odpowiedź:
W przypadku trwania stanu epidemii i sytuacji zamknięcia kuchni z powodu kwarantanny
pracowników, Zamawiający zgodzi się na zmianę miejsc produkcyjnych. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie zamawiającego o zaistniałym
przypadku objęcia pracownika lub pracowników kwarantanną.
19. 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 propozycją poniżej:
Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa
w ust. 1, 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:
Zamawiający przewidział zmianę umowy w paragrafie 10 ust. 2 umowy w przypadku
wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej. Z zapisu tego wynika możliwość zawieszenie między
innymi okresu wykonywania umowy, co konsekwencją jest nie ponoszenie kosztów przez
Wykonawcę z tytułu korzystania z pomieszczeń Szkoły a zamawiający nie ponosi kosztów
świadczonych usług przez Wykonawcę.
Zamawiający poszerza wymieniony zapis dodając do pierwotnego zapisu następujące
brzmienie:
,,W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany sposobu świadczenia usługi żywieniowej w sposób dostosowany do zaistniałej

sytuacji”. Zmiana sposobu świadczenia usługi wymaga aneksu zaakceptowanego przez
obydwie strony umowy.
20. Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownej o której mowa w §9 wzoru umowy.
W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby
Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie
przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie
za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr
164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy
prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko
powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31
lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna
(odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy
i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny.
Odpowiedź:
Zamawiający zmniejsza wysokość kary umownej określonej w paragrafie 9 ust. 11 umowy
zgodnie z zapisami odpowiedzi na pytanie nr 13. (tj. do 1%). Pozostałe zapisy dotyczące
wysokości kar umownych pozostają bez zmian.
21. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w wzorze umowy 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 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:
Zamawiający nie podziela uwag Wykonawcy i podtrzymuje zapisy zawarte w umowie
odnośnie jej rozwiązania. Zamawiający przewidział możliwość rozwiązania umowy
w paragraf 8 ust. 4 – w każdym czasie , za porozumieniem stron, wiec nie ma potrzeby
wprowadzania żądanego zapisu przez Wykonawcę.

22. W związku z bardzo rozbudowaną strukturą w dużych firmach, w szczególności
rozproszeniem działów (m.in. kadry) po różnych rejonach Polski, niemożliwym jest uzyskanie
w przeciągu 3 dni roboczych wszystkich dokumentów dotyczących pracowników. W związku
z powyższym prosimy o zmianę w §7 ust. 3 na „Każdorazowo na żądanie Zamawiającego,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca
zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę
z pracownikami świadczącymi usługi, wymienionymi w ww. Wykazie. W tym celu Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.”
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i nadaje wymienionemu zapisowi
następujące brzmienie:
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów
o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi, wymienionymi
w ww. Wykazie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

