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Pytania i odpowiedzi do SWZ

1. Prosimy o doprecyzowanie czy podana kwota przez Zamawiającego to kwota 54,00 zł 

brutto czy netto §6 dot. pojemników na odpady.

Odpowiedź:

Jest to kwota z deklaracji, brutto.

2. Prosimy o odstąpienie od wymogu wniesienia 3% zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od 

formy wniesienia, jest dodatkowym kosztem Wykonawcy, który musi być uwzględnionyw 

cenie oferty. Udzielenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wiąże się  z 

wysokimi opłatami na rzecz ubezpieczyciela lub banku. Ponadto niezależnie od opłaconych 

składek Wykonawca  zmuszony jest do wniesienia odpowiednich zabezpieczeń. 

Konieczność wniesienia zabezpieczeń należytego wykonania umowy powoduje zamrożenie 

dużej części kapitału obrotowego na czas trwania kontraktu, którego koszt zostanie 

doliczony do kosztów gwarancji co w konsekwencji spowoduje podwyższenie kosztów 

wykonania usługi, a to przy długim okresie trwania usługi i dużej wartości zamówienia 

znacznie zawyży wartość oferty.

W związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. W przypadku odmowy prosimy o obniżenie wysokości zabezpieczenia 

do 1%.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawi wysokość zabezpieczenia należytego wykonania na poziomie 3%.

3. W przypadku nasilenia się sytuacji epidemiologicznej (COVID-19) na terenie Szpitala 

prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do SWZ zapisu: „Zamawiający pokrywa koszty 

związane z naczyniami jednorazowymi oraz utylizuje resztki pokonsumpcyjnych wraz z 

opakowaniami jednorazowymi po osobach chorych na COVID-19”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi takiego zapisu.

4. Prosimy Wykonawca dobrze rozumie, iż  w pomieszczeniach kuchennych są zainstalowane 

podliczniki energii elektrycznej, czy jest to opłata ryczałtowa.

Odpowiedż:

W pomieszczeniach kuchennych jest zainstalowany podlicznik energii elektrycznej.



5.  Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż sprzęty zakupione w celu modernizacji i doposażenia 

pomieszczeń kuchennych, pozostaną jego własnością po zakończeniu kontraktu.

Odpowiedź:

Sprzęt  ruchomy  (  urządzenia  kuchenne  )  zakupione  przez  Wykonawcę  do  realizacji

zamówienia pozostaną jego własnością, jednak Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za

uszkodzenie przedmiotów najmu, wynikające z jego winy oraz za ich przypadkową utratę i

zobowiązuje się do uzupełnienia braków.

6.  Czy i jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu? Jakie są koszty netto   dozoru 

technicznego w skali roku? Kto będzie je ponosił?

Odpowiedź:

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z Dozorem Technicznym, przeglądami

okresowymi  wynikającymi  z  Prawa  budowlanego.  Wykonawca  musi  zapewnić  jedynie

przeglądy eksploatacyjne wynajętych urządzeń w celu ich prawidłowego użytkowania.

7.  Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na świadczenie usługi dla innych 

zewnętrznych podmiotów (catering)?Czy będzie to związane  z dodatkową opłatą? Jeżeli tak

to w jakiej kwocie?

Odpowiedź:

Uzyskując zgodę Dyrektora Domu, będzie możliwość świadczenia usługi dla innych 

zewnętrznych podmiotów w formie cateringu.

8. Czy pomieszczenia dzierżawy posiadają pozytywną opinię właściwego Inspektora 

Sanitarnego a dot. przedmiotu dzierżawy?

Odpowiedź:

Tak.

9. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% całkowitego

miesięcznego wynagrodzenia na netto, na 2%. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgodzi się na wprowadzenie takiego zapisu.


