ZP-2380-390-53/3342/2017

Katowice, 10.10.2017r.

Egz. Pojedynczy
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KMP/KPP oraz
placówkach Policyjnych Izby Dziecka WKiPS KWP w Katowicach znajdujących się w Katowicach i Bielsku-Białej.”
wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1: W związku ze zmianą dotychczasowych zapisów specyfikacji dotyczących dostarczenia kolacji w osobnym
transporcie w godz. 18.00-19.00, zwracamy się z prośbą o zmianę tych zapisów z uwagi na fakt, iż dowóz średnio
jednego lub dwóch posiłków dziennie (kolacja) osobnym transportem jest bardzo nieekonomiczny i w znaczącym
stopniu naraża Wykonawcę na ponoszenie bardzo wysokich kosztów pracowniczych. Prosimy o możliwość dowozu
kolacji wraz z obiadem, zwłaszcza, że jest to rozwiązanie, które jest tańsze także dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Przepisy regulują wydawanie nieletnim posiłków
w ściśle określonych porach (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych,
tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach,
pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb). Ponadto ilość
nieletnich przebywających w placówkach w czasie obiadu często ulega zmianie podczas kolacji. W czasie pomiędzy
obiadem i kolacją mogą zostać doprowadzeni kolejni nieletni, (którzy nie przebywali w placówce podczas obiadu) lub
Ci nieletni, którzy przebywali w placówce podczas obiadu mogą zostać zwolnieni z PID przed kolacją. Dlatego
koniecznym jest aby posiłki były dostarczane 3 razy dziennie w określonych w umowie godzinach.
Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbieranie odpadów pokonsumpcyjnych raz dziennie, przy założeniu, że
Wykonawca zapewni na nie szczelnie zamykane pojemniki?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odbiór odpadów raz dziennie pod warunkiem zapewnienia na nie szczelnie
zamykanych pojemników.
Pytanie 3: Projekt umowy– zał. nr 2 do SIWZ (ZP-2380-390-53/2017) – prosimy o wyjaśnienie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 7 ust. 1 w sposób następujący
pkt a) i b) zmienić podstawę naliczenia kary umownej do jednomiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy netto
(podatek VAT nie jest wynagrodzeniem Wykonawcy lecz zobowiązaniem publicznoprawnym, stąd propozycja
naliczania kar od wynagrodzenia Wykonawcy netto) oraz dookreślić, iż będzie odstąpienie nastąpi z winy Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
Pytanie 4: Projekt umowy– zał. nr 2 do SIWZ (ZP-2380-390-53/2017) – prosimy o wyjaśnienie: Jakie przyczyny
rozwiązania umowy będą skutkowały naliczeniem kary, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. a) i b)? Prosimy o wyliczenie.
Odpowiedź: Zamawiający ujął okoliczności powodujące wypowiedzenie umowy z winy Wykonawcy w § 7 ust. 4 i ust.
5 umowy.
Pytanie 5: Projekt umowy– zał. nr 2 do SIWZ (ZP-2380-390-53/2017) – prosimy o wyjaśnienie: Czy w § 7 ust. 2
Zamawiający wyrazi zgodę na obciążenie Wykonawcy kosztami zastępczego wykonania usługi bez dodatkowego
naliczania kary umownej. Podkreślamy iż odmowa wykonania usługi może być spowodowana przyczynami nie
zawinionymi przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
Pytanie 6: Projekt umowy– zał. nr 2 do SIWZ (ZP-2380-390-53/2017) – prosimy o wyjaśnienie: W § 7 ust. 5
proponujemy wykreślić w związku z karami określonymi w ust. 1.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
Pytanie 7: Projekt umowy– zał. nr 2 do SIWZ (ZP-2380-390-53/2017) – prosimy o wyjaśnienie: W § 7 ust. 6
proponujemy zapisać, iż kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej w ciągu 30 dni po bezspornym ich
zatwierdzeniu przez obie Strony....” gdyż nie wyrażamy zgody na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia
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Przypominamy, iż kara umowna ma charakter odszkodowawczy (rekompensacyjny), a jej podstawową funkcją jest
pokrycie strat poniesionych przez podmiot uprawniony-w związku z niewłaściwym wykonywaniem umowy przez
zobowiązanego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
Pytanie 8: Projekt umowy– zał. nr 2 do SIWZ (ZP-2380-390-53/2017) – prosimy o wyjaśnienie: Z uwagi na okres
obowiązywania umowy (24m-ce) prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 5 możliwości
rozwiązania umowy przez obie strony w następujący sposób: „Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swej ważności wymaga formy
pisemnej.
Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez żadnych roszczeń ze
strony Zamawiającego w szczególności w przypadku:
a. gdy nastąpi znaczny wzrost kosztów wytworzonych posiłków, co powodować będzie działalność Wykonawcy ze
stratą na tym kontrakcie,
b. znacznego ograniczenia przedmiotu niniejszego zamówienia (zmniejszenia ilości zamawianych posiłków),
c. jeżeli jest to podyktowane istotnym interesem prawnym, ekonomicznym, gospodarczym lub finansowym
Wykonawcy,
d. innych ważnych przyczyn.”
Wprowadzenie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest korzystne dla
obu Stron. W/w zapis dostosowuje zapisy umowy do bardzo zmiennej sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia
sytuacji, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności a uniemożliwiających dalszą realizację przedmiotu
niniejszego zamówienia, każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, który umożliwi drugiej stronie przygotowanie się do jej zakończenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
Pytanie 9: W załączniku nr 3 do SIWZ błędnie zostały wprowadzone ilości posiłków kolumna 5 w pozycji koszt
posiłku, a w kolumnie 6 brak podanej ilości. Z tego tez powodu wypełnienie formularza jest nie zgodne
z przedstawionym opisem w rozdziale X punkt 1
Odpowiedź: : Dokonano zmian w formularzach ofertowych dot. PDOZ – ilości wpisane zostały w kolumnie nr 6.
Pytanie 10: Po odbytych licznych
kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
przeprowadzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., jak również Straż Miejską, zmuszeni
zostaliśmy do weryfikować przyszłe umowy w zakresie gospodarki odpadami. Bardzo prosimy o zmianę zapisów
projektu umowy gdyż zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U. 2013 poz.
21 z późn. zm. odpady komunalne w tym przypadku opakowania jednorazowe i odpady pokonsumpcyjne muszą zostać
odebrane w miejscu wytworzenia odpadu tj. miejscu, w którym posiłek został skonsumowany. Pragniemy zaznaczyć, że
zgodnie z art. 175 ustawy „Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie
odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru podlega karze
aresztu albo grzywny” (fragment ustawy w załączeniu).
Odnosząc się do wyżej wymienionego przepisu to właściciel nieruchomości, na której powstają odpady, a nie
zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi na terenie nieruchomości.
W związku z powyższy, firma cateringowa nie może ich odbierać , gdyż nie jest wpisana do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Odpowiedź: W projektach umów paragraf 1 pkt. 15 zostaje wykreślony.
Pytanie 11: W związku ze zmianą dotychczasowych zapisów specyfikacji dotyczących dostarczenia kolacji w osobnym
transporcie w godz. 18.00-19.00, zwracamy się z prośba o zmianę tych zapisów z uwagi na fakt, iż dowóz średnio
jednego lub dwóch posiłków dziennie (kolacja) osobnym transportem jest bardzo nieekonomiczny i w znaczącym
stopniu naraża Wykonawcę na ponoszenie bardzo wysokich kosztów pracowniczych. Prosimy o możliwość dowozu
kolacji wraz z obiadem, zwłaszcza, że jest to rozwiązanie, które jest tańsze także dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Przepisy regulują wydawanie nieletnim posiłków
w ściśle określonych porach (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych,
tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach,
pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb). Ponadto ilość
nieletnich przebywających w placówkach w czasie obiadu często ulega zmianie podczas kolacji. W czasie pomiędzy
obiadem i kolacją mogą zostać doprowadzeni kolejni nieletni, (którzy nie przebywali w placówce podczas obiadu) lub
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Ci nieletni, którzy przebywali w placówce podczas obiadu mogą zostać zwolnieni z PID przed kolacją. Dlatego
koniecznym jest aby posiłki były dostarczane 3 razy dziennie w określonych w umowie godzinach.
Pytanie 12: W § 1 ust. 5 - czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dodać, iż wykaz
do przygotowania posiłków będzie sporządzany na żądanie Zamawiającego?

produktów spożywczych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13: Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązaniem
umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Należy zauważyć, iż w przypadku umów długoterminowych w momencie
zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć
negatywny wpływ na wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na uwzględnienie zapisu w umowie.
Pytanie 14: Z tego względu iż to Zamawiający zleca przygotowanie posiłków prosimy o zgłaszanie ilości zatrzymanych
na bieżąco, ale z minimum 3 godzinnym wyprzedzeniem. Wykonawca musi zamagazynować stan, przygotować
posiłek, spakować go w opakowanie jednorazowe oraz dostarczyć do Zamawiającego. Czas jednej godziny jest czasem
bardzo restrykcyjnym i często nierealnym. Prosimy o weryfikację w tym zakresie.
Odpowiedź: Informuję, że takie rozwiązanie nie jest możliwe ponieważ nieletni doprowadzani są do izby 24 godziny
na dobę. Istnieje możliwość akceptacji rozwiązania w którym możemy przyjąć zamawianie posiłków na 3 godz przed
dostarczeniem z WARUNKIEM możliwości domawiania posiłków. To znaczy, że w punkcie mówiącym o 3
godzinnym zamawianiu posiłków przed ich dostarczeniem będzie podpunkt mówiący, że w przypadku przyjęcia
kolejnych nieletnich funkcjonariusze zamawiający posiłki będą mieli możliwość DOMÓWIENIA POSIŁKÓW dla
nieletnich, którzy zostali przyjęci już po złożeniu zamówienia.

Załączniki:
1) Załącznik nr 2 do SWZIP – Wzór umowy – modyfikacja;
2) Załącznik nr 2a do SWZIP – Wzór umowy – modyfikacja;
3) Załącznik nr 3 do SWZIP – Formularz cenowy zadanie 1-15 - modyfikacja
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