
 

 

SZP/BS 

 Warszawa, 08 września 2020 r. 
DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                          LICZBA STRON: 4 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie 
przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Centrum Medycznego „Żelazna”  
sp. z o.o., sygn. sprawy: 22-W-U-08-2020. 
_____________________________________________________________________________ 
Zamawiający przesyła Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1. 
Prosimy o zmianę treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:  
pkt. 3 SIWZ. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,  

 ppkt 3.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
- Wykonawca musi wykazać się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 2 000 000,00 zł. 
na jedno i wszystkie zdarzenia (z uwzględnieniem OC za produkt); 
- Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową  
w wysokości 2 000 000,00 zł. 

 ppkt. 3.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:  
- Wykonawca musi wykazać, że lokal kuchenny wyposażony w niezbędne urządzenia zapewniające 
przygotowanie posiłków spełnia wymogi do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem; 
- Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem zastępczym lokalem kuchennym (na wypadek awarii) 
spełniającym wymagania sanitarne potwierdzone odpowiednią opinią, że lokal kuchenny wyposażony 
w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie posiłków spełnia wymogi do świadczenia usług 
objętych niniejszym zamówieniem. Zastępczy lokal kuchenny powinien znajdować się w odległości 
zbliżonej do lokalizacji kuchni głównej względem siedziby Zamawiającego (oraz nie większej niż 50 km 
od siedziby Zamawiającego) – tak aby realizacja zamówienia przebiegała jak realizacja posiłków 
sporządzanych w kuchni głównej; 

 pkt.13 SIWZ .OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

- Kryterium Doświadczenie w realizacji programu pilotażowego „Dieta Mamy”– waga 5%W trakcie 
oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe 
kryterium w następujący sposób :-Dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego doświadczenie 
Wykonawcy w realizacji programu pilotażowego „Dieta Mamy” (np. referencje z informacją o realizacji 
umowy zgodnie z programem „Dieta Mamy”) –TAK –1 PKT –NIE – 0 PKT 
 
Wnosimy o modyfikację treści SIWZ w następujący sposób: 

  



 

- zmniejszenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej w następujący sposób: - 
Wykonawca musi wykazać się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000,00 zł. na jedno i 
wszystkie zdarzenia (z uwzględnieniem OC za produkt);  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w następujący sposób modyfikuje treść działu 3 SIWZ „WARUNKI UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU”, pkt  3.2.2.   sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

 Wykonawca musi wykazać się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
1 000 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia (z uwzględnieniem OC za produkt); 

 Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową  
w wysokości 1 000 000,00 zł.” 

Pytanie 2. 
Prosimy o zmianę treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących pkt. 3 SIWZ. 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,  

 ppkt 3.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
- Wykonawca musi wykazać się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 2 000 000,00 zł. 
na jedno i wszystkie zdarzenia (z uwzględnieniem OC za produkt); 
- Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową  
w wysokości 2 000 000,00 zł. 

 ppkt. 3.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:  
- Wykonawca musi wykazać, że lokal kuchenny wyposażony w niezbędne urządzenia zapewniające 
przygotowanie posiłków spełnia wymogi do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem; 
- Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem zastępczym lokalem kuchennym (na wypadek awarii) 
spełniającym wymagania sanitarne potwierdzone odpowiednią opinią, że lokal kuchenny wyposażony 
w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie posiłków spełnia wymogi do świadczenia usług 
objętych niniejszym zamówieniem. Zastępczy lokal kuchenny powinien znajdować się w odległości 
zbliżonej do lokalizacji kuchni głównej względem siedziby Zamawiającego (oraz nie większej niż 50 km 
od siedziby Zamawiającego) – tak aby realizacja zamówienia przebiegała jak realizacja posiłków 
sporządzanych w kuchni głównej; 

 pkt.13 SIWZ .OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

- Kryterium Doświadczenie w realizacji programu pilotażowego „Dieta Mamy”– waga 5%W trakcie 
oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe 
kryterium w następujący sposób :-Dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego doświadczenie 
Wykonawcy w realizacji programu pilotażowego „Dieta Mamy” (np. referencje z informacją o realizacji 
umowy zgodnie z programem „Dieta Mamy”) –TAK –1 PKT –NIE – 0 PKT 
 
Wnosimy o modyfikację treści SIWZ w następujący sposób: 
- rezygnację w zakresie  z warunku tj. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych 
lub zdolnością kredytową w wysokości 2 000 000,00 zł. Warunek jest rażąco nieproporcjonalny do 
wartości szacunkowej zamówienia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. 

Pytanie 3. 
Prosimy o zmianę treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących pkt. 3 SIWZ. 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,  

 ppkt 3.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 



 

- Wykonawca musi wykazać się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 2 000 000,00 zł. 
na jedno i wszystkie zdarzenia (z uwzględnieniem OC za produkt); 
- Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową  
w wysokości 2 000 000,00 zł. 

 ppkt. 3.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:  
- Wykonawca musi wykazać, że lokal kuchenny wyposażony w niezbędne urządzenia zapewniające 
przygotowanie posiłków spełnia wymogi do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem; 
- Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem zastępczym lokalem kuchennym (na wypadek awarii) 
spełniającym wymagania sanitarne potwierdzone odpowiednią opinią, że lokal kuchenny wyposażony 
w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie posiłków spełnia wymogi do świadczenia usług 
objętych niniejszym zamówieniem. Zastępczy lokal kuchenny powinien znajdować się w odległości 
zbliżonej do lokalizacji kuchni głównej względem siedziby Zamawiającego (oraz nie większej niż 50 km 
od siedziby Zamawiającego) – tak aby realizacja zamówienia przebiegała jak realizacja posiłków 
sporządzanych w kuchni głównej; 

 pkt.13 SIWZ .OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

- Kryterium Doświadczenie w realizacji programu pilotażowego „Dieta Mamy”– waga 5%W trakcie 
oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe 
kryterium w następujący sposób :-Dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego doświadczenie 
Wykonawcy w realizacji programu pilotażowego „Dieta Mamy” (np. referencje z informacją o realizacji 
umowy zgodnie z programem „Dieta Mamy”) –TAK –1 PKT –NIE – 0 PKT 
 
Wnosimy o modyfikację treści SIWZ w następujący sposób: 
- wykreślenie z treści SIWZ warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej tj. że Wykonawca 
musi wykazać się dysponowaniem zastępczym lokalem kuchennym (na wypadek awarii). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 4. 
Prosimy o zmianę treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących pkt. 3 SIWZ. 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,  

 ppkt 3.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
- Wykonawca musi wykazać się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 2 000 000,00 zł. 
na jedno i wszystkie zdarzenia (z uwzględnieniem OC za produkt); 
- Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową  
w wysokości 2 000 000,00 zł. 

 ppkt. 3.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:  
- Wykonawca musi wykazać, że lokal kuchenny wyposażony w niezbędne urządzenia zapewniające 
przygotowanie posiłków spełnia wymogi do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem; 
- Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem zastępczym lokalem kuchennym (na wypadek awarii) 
spełniającym wymagania sanitarne potwierdzone odpowiednią opinią, że lokal kuchenny wyposażony 
w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie posiłków spełnia wymogi do świadczenia usług 
objętych niniejszym zamówieniem. Zastępczy lokal kuchenny powinien znajdować się w odległości 
zbliżonej do lokalizacji kuchni głównej względem siedziby Zamawiającego (oraz nie większej niż 50 km 
od siedziby Zamawiającego) – tak aby realizacja zamówienia przebiegała jak realizacja posiłków 
sporządzanych w kuchni głównej; 

 pkt.13 SIWZ .OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

- Kryterium Doświadczenie w realizacji programu pilotażowego „Dieta Mamy”– waga 5%W trakcie 
oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe 



 

kryterium w następujący sposób :-Dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego doświadczenie 
Wykonawcy w realizacji programu pilotażowego „Dieta Mamy” (np. referencje z informacją o realizacji 
umowy zgodnie z programem „Dieta Mamy”) –TAK –1 PKT –NIE – 0 PKT 
 
Wnosimy o modyfikację treści SIWZ w następujący sposób: 
- modyfikację w zakresie kryteriów oceny ofert tj. Kryterium Doświadczenie w realizacji programu 
pilotażowego „Dieta Mamy”. Wnosimy o wykreślenie kryterium. 
 
Informujemy, że Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny  
i niedyskryminujący. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i przejrzystości. Ponadto ustawa wskazuje, że zamawiający zapewnia aby Czynności 
związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują 
osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Wszystkie wymagania co do przedmiotu zamówienia 
oraz pozostałych warunków i wymogów mających wpływ na treść składanych ofert (i sam fakt podjęcia 
działań do ubiegania się o zamówienie) winny być udostępnione wszystkim potencjalnym 
wykonawcom. W w/w punktach SIWZ Zamawiający narusza podstawowe zasady udzielania zamówień 
publicznych. SIWZ wskazuje jednoznacznie na jednego Wykonawcę spełniającego warunki udziału  
w postępowaniu. Zarówno warunki udziału w postępowaniu jak i kryteria oceny ofert są 
dyskryminujące dla potencjalnych wykonawców, którzy mogliby wziąć udział w przedmiotowym 
postępowaniu 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 
 
CZŁONEK ZARZĄDU  

 
Agnieszka Łyda 


