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WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia
na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na:
„Żywienie pacjentów Instytutu Matki i Dziecka”
Pyt. 1.
Zwracamy się z prośba o wprowadzenie we wzorze umowy- Załącznik nr 10 do ogłoszenia
zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.
Proponujemy wprowadzenie następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć
umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”
Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2-4 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 nr 1
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt. 2.
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy – załącznik nr 10 do
ogłoszenia §13, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego
obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5.
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej po dniu 19 października 2014 r.
tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa
zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.”
(art. 142 ust. 5).
Zamawiający w § 13 pkt 6, 7, 8 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia
przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy:
§ 13 wzoru umowy:

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
a w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty;
w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku
przekształcenia, przejęcia itp.);
w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn
niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego;
w zakresie przedłużenia jej obowiązywania o okres nie dłuższy niż 6
miesięcy
w sytuacji częściowego niezrealizowania ilości określonych w tabeli
asortymentowo – cenowej, stanowiącej załącznik do umowy;
Zamawiający może jednostronnie zmienić umowę w zakresie zwiększenia
lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w tabeli
asortymentowo – cenowej, stanowiącej załącznik do umowy, jeżeli nie
spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ
na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę z tym, że cena netto
nie może ulec podwyższeniu - na pisemny i umotywowany wniosek każda
ze stron w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących
tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie
30 dni od wejścia
w życie przepisów dokonujących tych zmian,
Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do
Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać
w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia
z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym
w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia
należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30
dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
www.imid.med.pl

2

może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności
szczegółową
kalkulację
kosztów
wykonania
zamówienia
z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym
w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia
należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Jest to sprzeczne z dyspozycją art. 142 ust. 5 ustawy Pzp gdyż procedura zmian wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy powinna zostać uruchomiona automatycznie w razie
wystąpienia określonych zmian przepisów prawa. Postanowienia projektu umowy - załącznik
nr 3 do SIWZ nie realizują zasady automatyzmu waloryzacji przewidzianej w art. 142. ust. 5
Pzp
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5
ustawy zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy automatycznie
ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego
aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP
W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do projektu umowy - załącznik
nr 10 do ogłoszenia poniższych zapisów zgodnych z ustawą PZP:
§ 13 wzoru umowy:

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w zakresie wskazanym w pkt 1, 2, 3, 4, 5 zaś w zakresie wskazanym
w pkt. 6, 7, 8 Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy
automatycznie:
w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub, jeżeli zmiany te
są korzystne dla Zamawiającego
a w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty;
2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku
przekształcenia, przejęcia itp.);
3) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn
niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego;
4) w zakresie przedłużenia jej obowiązywania o okres nie dłuższy niż 6
miesięcy w sytuacji częściowego niezrealizowania ilości określonych
w tabeli asortymentowo – cenowej, stanowiącej załącznik do umowy;
5) Zamawiający może jednostronnie zmienić umowę w zakresie zwiększenia
lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w tabeli
asortymentowo – cenowej, stanowiącej załącznik do umowy, jeżeli nie
spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ
na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę z tym, że cena netto
nie może ulec podwyższeniu - na pisemny i umotywowany wniosek każda
ze stron w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących
tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
1)
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7) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie
30 dni od wejścia
w życie przepisów dokonujących tych zmian,
Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do
Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać
w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia
z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym
w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia
należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30
dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca
może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności
szczegółową
kalkulację
kosztów
wykonania
zamówienia
z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym
w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia
należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Procedura zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy powinna zostać
uruchomiona automatycznie w razie wystąpienia określonych zmian przepisów
prawa
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Art. 142 ust. 5 ustawy Pzp nie mówi nic
o automatycznych zmianach a wręcz mówi „…jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę.”. W związku z tym Zamawiający podtrzymuje
zapisy SIWZ.
Pyt. 3.
W jaki sposób Zamawiający ma zamiar kontrolować wsad do kotła, którego minimalna
wartość musi wynosić 10 zł brutto?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający ma zamiar kontrolować wsad do kotła na podstawie średniej ceny produktów
publikowanej na Praskiej Giełdzie Spożywczej.
Pyt. 4.
Proszę o podanie liczby wydanych posiłków w rozbiciu na śniadania, II śniadania, obiady,
podwieczorki, kolacje, posiłki w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres kwiecień 2017 –
marzec 2018
Odpowiedź nr 4
Ilość osobodni została podana w załączniku nr 2 do SIWZ i w tabeli asortymentowo-cenowej.
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Pyt. 5.
Czy Zamawiający odstąpi od kary za spóźnienie, jeżeli będzie ono spowodowane przyczynami
niezależnymi od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć i nie miał na nie wpływu?
Odpowiedź nr 5
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt. 6.
Czy Zamawiający odstąpi od kary w przypadku gdy jakiekolwiek uchybienie zostanie usunięte
przed dostarczeniem posiłku pacjentowi?
Odpowiedź nr 6
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt. 7.
Czy Sanepid badał u Zamawiającego jadłospisy pod kątem zgodności z odpowiednimi
przepisami?
Odpowiedź nr 7
Sanepid nie badał jadłospisów pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami.
Pyt. 8.
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie wędlin blokowych czyli produktów mięsnych
wykonane z surowców mięsno- tłuszczowych o zachowanej lub częściowo zachowanej
strukturze tkankowej lub rozdrobnionych, peklowanych lub solonych z ewentualnym
dodatkiem surowców uzupełniających, przyprawione, poddane obróbce cieplnej w formach
lub osłonkach i formach zachowujących ich kształt np. wędliny mielone (tj. mielonki), wędliny
konserwowe czy też wymaga stosowania tylko wyrobów mięsnych wysokogatunkowych typu
polędwica, szynka, filet z indyka/kurczaka, schab pieczony, baleron gotowany. Proszę
również o określenie minimalnej procentowej zawartości mięsa w 100g produktu.
Odpowiedź nr 8
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pyt. 9.
Jeżeli Sanepid badał jadłospisy, czy były wydane zalecenia dotyczące zmian w jadłospisach,
oraz czy ewentualnie zostały one uwzględnione w SIWZ?
Odpowiedź nr 9
Nie dotyczy (odp. Nr 7).
Pyt. 10.
w związku z niepełną informację, celem braku rozbieżności w ofertach, proszę o podanie
gramatury bądź litrażu każdej ze składowych każdego z posiłków w tym mięs, dodatków
węglowodanowych, zup, pieczywa dodatku warzywno- owocowego do śniadań i kolacji itd.
Odpowiedź nr 10
Gramatury i pojemności są podane w załączniku nr 5 do ogłoszenia.
Pyt. 11.
Czy Zamawiający planuje w trakcie trwania kontraktu remontów, które skutkowałyby
zmniejszeniem liczby żywionych pacjentów o 10% i więcej?
Odpowiedź nr 11
Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.
Pyt. 12.
Czy w przypadku zmniejszenia liczby żywionych Zamawiający wyraża zgodę na negocjację
ceny?
Odpowiedź nr 12
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pyt. 13.
W związku z faktem iż transport musi odbywać się zgodnie z przepisami sanitarnymi, czy
Zamawiający konsultował bądź ma zgodę PSSE na to aby wózki używane na oddziałach były
wywożone poza teren Szpitala. Nadmieniam iż co do zasady wózki takie są przeznaczone do
transportu wewnętrznego zgodnie z opinią jednej z PSSE nie ma możliwości aby wózki takie
opuszczały Szpital, chyba że będzie zapewnione miejsce do ich dezynfekcji?
Odpowiedź nr 13
Zamawiający informuje, że to po stronie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego
transportu zgodnie z zaleceniami PSSE.
Pyt. 14.
W związku z zapisem iż wózki mają być dostarczone przez Zamawiającego, zgodnie z opinią
PSSE proszę o informację, czy Szpital dysponuje miejscem w którym po przywiezieniu
wózków będzie można umyć i zdezynfekować kółka przed wjazdem na oddział? Jeżeli nie
ma, proszę o informację w jaki sposób Zamawiający chce rozwiązać ten problem, tak aby
były zachowane w pełni przepisy sanitarne?
Odpowiedź nr 14
Zamawiający nie dysponuje miejscem, w którym po przywiezieniu wózków będzie można
umyć i zdezynfekować kółka przed wjazdem na oddział.
Pyt. 15.
proszę o doprecyzowanie, co zamawiający ma na myśli formułując zapis „pojemniki
termoizolacyjne jednorazowe”. Czy chodzi o styropianowe lunch boxy, czy o inne pojemniki.
Odpowiedź nr 15
Zgodnie z modyfikacją treści SIWZ z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Pyt. 16.
proszę o informację co Zamawiający ma na myśli formułując zapis „sztućce premium”
Odpowiedź nr 16
Zamawiający ma na myśli sztućce lepszej jakości.
Pyt. 17.
proszę o informację co Zamawiający ma na myśli formułując zapis „kubki premium”
Odpowiedź nr 17
Zamawiający ma na myśli kubki lepszej jakości.
Pyt. 18.
z uwagi na problemy z transportem płynów w kubkach, czy Zamawiający dopuszcza
dostarczanie herbaty suchej, tak aby była przygotowana na oddziałach.
Odpowiedź nr 18
Nie, Zamawiający nie dopuszcza herbaty suchej. Natomiast zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia dopuszcza transport w termosach.
Pyt. 19.
z uwagi na problemy z transportem płynów w kubkach, czy Zamawiający dopuszcza
dostarczanie kompotu w pojemnikach GN, który potem zostanie rozlany na oddziałach do
kubków.
Odpowiedź nr 19
Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczanie kompotu w pojemnikach GN.
Pyt. 20.
proszę o informację co Zamawiający miał na myśli pisząc o wyposażeniu wózka
w prowadnice ułatwiające wydawanie posiłków. Takie prowadnice są przy pokrywach
w wózkach bemarowych, który zupełnie nie nadaje się do systemu wydawania posiłków
w naczyniach jednorazowych. Proszę o dokładny opis wózka oraz funkcji jakie powinien
spełniać.
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Odpowiedź nr 20
Z wiedzy Zamawiającego wynika, że na rynku dostępne są wózki wyposażone
w zintegrowane podwójne prowadnice zapewniające dodatkową powierzchnię na tace.
Prowadnice przeznaczone są do zastosowania podczas podawania posiłków.
Pyt. 21.
W związku ze skomplikowanym opisem wózka, oraz długim okresem oczekiwania, proszę
o informację, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzić wózki w terminie do 6 tygodni od dnia
podpisania Umowy. Nie sposób bowiem zamówić sprzętu przed ostatecznym
rozstrzygnięciem postępowania, natomiast większość producentów produkuje wózki pod
konkretne zamówienie co trwa średnio 6 tygodni. Przy zapisie iż wózki mają być
wprowadzone od dnia 01.06.2018 prawdopodobnie żaden Wykonawca nie jest w stanie
spełnić takiego warunku. W przypadku zgody proszę o informację jak ma wyglądać
dostarczanie posiłków do dnia wprowadzenia wózków.
Odpowiedź nr 21
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt. 22.
Czy Zamawiający dysponuje miejscem na terenie Instytutu tak aby można tam było postawić
kontener na zużyte pojemniki jednorazowe? Jeżeli Zamawiający ma jakiekolwiek ograniczenie
w pojemności kontenera proszę o informację
Odpowiedź nr 22
Tak, Zamawiający dysponuje takim miejscem.
Pyt. 23.
proszę o podanie grupy wiekowej z której mają być brane maksymalne wartości. Jeżeli jest
kilka grup wiekowych, proszę o podanie procentowego udziału każdej z grup w ogóle
żywionych pacjentów
Odpowiedź nr 23
Grupy wiekowe podane są w zał. nr 5 do ogłoszenia. Zamawiający nie jest w stanie
przewidzieć procentowego udziału w poszczególnych grupach wiekowych.
Pyt. 24.
proszę o sprecyzowanie określenie „pierwsza jakość”
Odpowiedź nr 24
Zamawiający jest jednostką o najwyższym stopniu referencyjności. W związku z powyższym
oczekuje posiłków o wysokiej jakości.
Pyt. 25.
w związku z koniecznością podania oddzielnie wartości wsadu do kotła, proszę o informację
jaka ma być zastosowana stawka podatku VAT dla tej pozycji? Artykuły spożywcze używane
do produkcji są obłożone różnymi stawkami podatku Vat i nie ma możliwości dokładnego
określenia średniej stawki. Aby uniknąć rozbieżności w ofertach proszę o wskazanie takiej
stawki.
Odpowiedź nr 25
Wykonawca w załączniku nr 3 tabeli asortymentowo-cenowej ma podać stawkę podatku VAT
i cenę brutto wyłącznie dla poz. 1 i 2 i te pozycje mają być zsumowane i przeniesione do zał.
nr 1 – formularza ofertowego. Pozycje 1a – 1e służą jedynie w celu informacyjnym dla
Zamawiającego i w tych pozycjach należy wpisać tylko cenę netto.
Pyt. 26.
Czy Zamawiający ma świadomość iż tworząc formularz ofertowy w formie jak przedstawionej
dodatkowo bez celowo zwiększa koszty swojej usługi? Cześć pozycji w tym koszty pracy,
koszt wywozu odpadów czy materiałów jednorazowych jest obłożona podatkiem Vat
w wysokości 23% natomiast usługa żywienia pacjentów jest obłożona podatkiem Vat
w wysokości 8%. Proponuję zmienić formularz ofertowy, tak aby wszelkie koszty zawarte
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były już w osobodniu i aby nie wydzielać tych dodatkowych pozycji. Pozwoli to uniknąć
niepotrzebnych kosztów.
Odpowiedź nr 26
Zgodnie z odpowiedzią nr 25.
Pyt. 27.
Czy Zamawiający potwierdza rzetelność przygotowanych i załączonych jadłospisów
i w przypadku zakwestionowania ich przez PSSE podczas kontroli nie będzie wymagał od
Wykonawcy wprowadzania korekt, które skutkować będą zwiększeniem kosztów.
Ewentualnie czy w przypadku chęci dokonania zmian i związanych z tym dodatkowych
kosztów Zamawiający zgadza się na zmianę ceny osobodnia.
Odpowiedź nr 27
Zamawiający potwierdza rzetelność przygotowanych i załączonych jadłospisów,
przygotowanych przez dietetyków Zamawiającego.
Pyt. 28.
Proszę o zmianę zapisu par 11 pkt 1 w związku z faktem obligatoryjnej zmiany ceny
w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia o pracę, które występuje co roku od dnia 1
stycznia i oczywiście ma to wpływ na koszt świadczonej usługi. W takim przypadku zmiana
ceny nastąpi już po 6 miesiącach od podpisania Umowy. Proponuje dopisać iż chodzi
o niezmienność cen związaną z waloryzację o wskaźnik inflacji GUS
Odpowiedź nr 28
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt. 29.
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii wypełnienia formularza – tabeli asortymentowocenowego, bowiem jeżeli dodamy odowiedni podatek VAT do poszczególnych pozycji od 1a
do 1 e. To nie zgodzi nam się kwota zamówienia z netto do brutto zakładając, ze jako VAT
dla usługi gstrnomicznej przyjmiemy VAT 8%.
Prosimy o wyjaśnienie, czy należy według powyższego pominąć wypełnianie kolumny
„%VAT” oraz kolumny „wartość brutto w okresie 24 miesięcy” dla podpunktów od 1a do 1e.
Odpowiedź nr 29
Tak, należy pominąć wypełnianie kolumny „%VAT” oraz kolumny „wartość brutto w okresie
24 miesięcy” dla podpunktów od 1a do 1e. Wypełnić tylko w pkt. 1 i 2.
UWAGA!
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje przesunięcia terminu składania ofert
z dnia 30 kwietnia 2018 na dzień 4 maja 2018, godziny składania i otwarcia ofert pozostają
bez zmian

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Mariola Sidorowicz

UWAGA:
Informacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu
27 kwietnia 2018 roku.
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