
Gmina Miasto Szczecin -
Ogólnoksźałcąca Szkoła Muzyczna I st

70.351 Szczćcin,

ul. Bolęsława Smiałego 42-43

Dotyczy przetargu: pRzyGOToWyWAME I D6STARęZANIE 9BIADóW DLA USZNI9W

OCbLŃÓKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST W SZCZECINIE

w związku z prowadzonym postępowaniem vendi servis sp. z o,o. prosi o wyjaśnienie następująclch

wątpJiwośei:

l) pro§in y o uwzględnienie odchyfu od wymaganej teńperatury *5o,

ż) Prosimy o informacj 9, cz! Zamawiający zapewnia termometr do mierzęnia temperatury

posiłków?

3) prosimy o potwierdzenie, że z,amawialący zapewnia §żtućce, naczynia oraz kubki,

4) Prósimy,Zbmawiającęga a Wyjaśnieqie, cz,y pod pojęciem: ,,napój", Zamavłiający t,ozumie

ko*p"t, 
"uy 

*uto być napój butelkovry lub w kańoniku zE słomką?

5) Czy odbiór oraz składowanie odpadów pokonsurripcyjnych lezy po stronie Wykonawcy?

6) Ile godzin po wydaniu posiłku Wykonawca mą o,debrać pojemn,iki od Zamawiającego?

7) Na jaką ilość posiłków ma być przewidziany wózek typu Betnar?

8) prosimy o wyjaśnieni e czy zamaińającego wymaga wózka bemarowego elektrycznego czy la

wodę?

9) Czy Zamautiająoego posiada na wl,posa,źeniu pojemniki GN z pokrywkami z gunrką?

l0) Cąy Zamawlający odstąpi od nałozenia kary określonej w § 6 u§t" 2 projektu umowy w

przypadku usrirrięcia u"ir!Ui"r, przed wydaniem posiłków zywionym?

l l) prosjmy zamawiającego 9 obniżenie kar umownlch przewidzianych w projekcie umowy,

Zamavłiająay wykorzystuje pozycję aorninującą organizaiora przetargu i uprzywilejowaną pozycję

Zamavliającego wobec Wykonawcy, por"ó":ó"i na"nałożęniu'w SIŃZ rażąóo wygórowanych kar

umownych na Wykonawcę.

ProsimYZamavliającegaOwprowadzenie.w§.6.zapisu:,,Maksymalnałącznawysokośćkar
umown}ch naliozonych w oparciu 9.ort: l i Z ńiniejs,Ógo pu,agrafu w danym miesiącu nię moż€

przekroczy ć 3% mi esięcznej wańości brutto ufilowt, "l

podrrieść rnleży, że zamayłiająey nie przewidział miesięcznego limitu nakładanych kar umownyclr,

Brak limitu nakładanych *-d*yrn miesiącu kar umownych moZe prowadzić do pozbawienia

wykonawcy w całości wynagrodzenia miesięcznego,

Relacja wysokości przewidnanych kar umownych do uchybieir, na wypadek któryclr zostały

wysokością ąąsttzeżonej kary umownej do
pr"e*idd9lŁĘ149Ł "uqh*i1,:_r"tu§j, lo*iędq



wysokoŚci wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania oraz. zachwianie stosunku wysokości
zastrzeŻonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia
2l wrzeŚnia 20a7 r., V CSK 13910? oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6
listoPada ż003 r,, III CZP 61,/ar. Kara umowna jest, bowiem surogatem odszkodowania,
zasftzeŻonym W określorrcj wysokości i nie moze prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia
wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 wrześrria 2010 r,, V ACa
26'1110), Kary umownę zastrzężoae przez Zarnawiającego pozwolą mu nie tylko rra pokrycie
ewentualnej szkody, ale przede wszystkim na sfinansowańe znacznej części zamóWienia przez
Wykonawcę, a tym samYfn na wzbogacenie Zamawizrjącego, Pozbawienie Wykonawcy znacanej
częŚci miesięcznego wynagrodzenia z powodu jednorazowych uchybień, doproWadzi do zachwiania
zasady ekwiwalcntności świadczeń w umowie o charakterze wzajemnym. Fakt, żę karu umowna pełni
l'unkcję dyscyplirrującą, nie moze prowadzić do nadńiernego wzbogaceni a Zamawiającego. Kara
umowna pełrri w pierwszej kolejności funkcję odszkodowawczą (zob, wyrok Sądu Apelacyjnego w
Szczecinie z dnia 4 grudnia ż0l4 r.,1 ACa793/14 orazwyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia
ż3 września 2014 r.,I ACa 343/14), Przewidziane przez 7-amawiającego kary umowne są nie do
zaakccptowania, ponieważ prowadą do rażącego pokrzywdzenia jednej ,ze §tron, w sposób
rrieadekwatni do celu ochlony, którą zamierzńa izyskaó strona przęz jĄ wprowadżpnie (2ob. wyrok
Sądu APelacyjnego w Gdansku z dnia 14 maja 20I3 roku, I ACa 173/13). W związku z powyższyrn
wnosimy iak na wstępie,

Dodatkowo zapłaty kary umownej nie pozbawia Zamawiającego plawa dochodzenia na zasadach
ogólnych odszkodowania przewy ższającego wysokość kary umownej.

12) Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłonienie
podmiotu zdolnego do wykonania danego zamówienia. Prawnie ustalona procedura reguluje
sposób eliminowania wykonawców, którzy ąlbo nie są zdolni do wykonanii z,amówienia, albo
nie spełniają innych postawionych im wFnogów.
Ząmawialący w Instlrrkcji dla Wykonawców QaŁączntk do Ogłoszenia) nie okeślił
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,
naruŻając się na ryzyko wybor.u wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia
publicznego, który nie posiada odpowiedniego doświadczenia do jego wykonania lub w
stosunku do którggo, ze względu na syfuację podmiotową zachodzi prawdopodobieństwo
ni ewykonani a lub ni enależytego wykonania zamówienia.
Zgodnie z art. 22 ust.la ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w sposób
proporcjonalny do przedmiot zamówienia oraz umozliwiający ocęnę zdolności pykonawcy
do należlego wykonania zarnówjeńia. Z powyzszego wynika, żę Zarnawiający, popruez
dokonanie opisu, sposobu dokonania oceny speŁnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zaWodowej winien uwzględnić przędmio,t
udzielanego przęz siebie zamówienia, w qm jego szczególny charakter (vide: wyrok KIO z
dnia 06.06.2013, KIO l064112, wyrok KIO z dnia 22.02.2013, KIO 286i13, wyrok KIO z
dnia 24,0I.20 1 3, KIO 7 8l I3).
Skoro przedmiotern niniejszego po§tępowania jest wykonywanie usług przygotowania i
dostarczania obiadów dla rrczniów Ogólnoksztńcącej Szkoły Mwycznej I st w Szczecinie, to
ukształtowanie warunku udziału w postępowaniu w zakręsie zdolności technicznej i
zawodowej powinno być zate-m - zgodnie z dyspozycja w/w przepisu - określone w ten
sposób, że Wykonawca winien legitymować się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu usług
przygotowania i dostarczania posiłków do placówek oświaty (przedszkola, szkoły).
Biorąc powyzsze pod uwagę, wnosimy o wprowadzenie zapisów do SIWZ obligujących
Wykonawców do wykazania posiadanego doświadczenia w,wykonywaniu podobnych usfug.
Prosinry więc o wprowadzenie do warunków udziału następującej treści:



"!1

,,WYłonawca spehri warunki udziału w postępowaniu dotyezących zdolności technicznej lub
zawodowej okreŚlonych w ROZDZIALE IV Instrukcji dla Wykonawców, jezeli wykaie ,żew o]<resie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert a jeżeli ok ., pio* adzęnia
działalnoŚci jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresolvych lub
ciągjYch wYkonuje minimum trzy usfugi przygotowania i dostarczania posiłków w
Placówkach oŚwiaty, o wartości brutto minimum 100.000,00 złotych każda oraz załączy
dowody potwierdzające, że tę usługi zostały.wykonane lub są wykon}wane nalezycie?

Zamawiając,y w,prowadził jako jedlrne kryterium oceny ofert oenę.
Zgodnie z art- 9L ust. 2 lłyteriami oceny ofert sq ceną albo cena i inne lłyteria odnoszqce się
do Przedmiotu zamówień, Natomiast zgodnie z art.91 ust 2aPzp zamawiajqcy, o Hórycń
mowa w ąrt. 3 ust. ] PId l i 2, oraz ich zwiqzki lłyterium ceny mogq zastosowąć jako jedyne
krYterium oceny ofert lub lrłyłerium o wadze przelłaczajqcej 60Ó/o, jeżeli otłeilq *- opirru
Przedmiotu zamówienia standardy jakoŚciawe odnoszqce się do wszystkich isfurnych'cech
Przedmiohł zamówienią oraz wykażq w załqczniku do protokołu w jaki sposó:b zostaly
tlwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszĘ cyklu życia, z wyjqtbiem'art. 72 ust. 2 i
art. 80 usł, 3-Do Zamawiającego, który jest jednostką Śektori finansów publieznych, o której
mowa w art. 9 Pkt l0 ustawy z ćlnia 27 sierpnia 2009 roku g finansaclr publicznycń
(Dz.U,Zafi-2a77 Ę.zż017.11.10) ma zastosowahie art.9l ust. 2a Pzp. Zamawia.iący w
oPisie Przedmiofu zamówienia nie określił standardów jakościow}ch odnoszącyctr'się ao
wszYstkich istotlrych ce0h przedmiotu zamówienia. Obowiązanyby!zatemdo wpiowadzęnia
obŃ cenY innego kryterium oceny ofeń, odno§zącego ,ię Óo pruedmiotu zamówierria o
wadze, co najmniej 40%.

WObec PowyŻszę-go wnoszę o wprowadzenie pozacenowego kryteriurn ocęny ofeit, tj
wprowadzenie ponizszych zapisów do kryteriów oceny :

opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferĘ

i. W celu wyboru najkorzystniejszej ofeńy Zamańający przyjął następujące kryteria,

. przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

1) cena (,,C") - 60Yo;
2) doświadczenie Wykonawcy C,D") - 40Yo),

2, Sposób obliczania wartości punktowej w kryteriurn:

W krYterium ,,cena ofert} brutto" ocona ofeń, niepodlegających odrzuceniu, zostanię
dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C: (C mirVC o) x 60 pkt

gdzie:

C min- najniższa cęna brutto z ocenianych ofen (zł)

C of- cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)

Oferta znajniższąceną otrzyrna Ó0 punktów.
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