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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 
 
Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadz onego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup usług cateringowych w for mie przygotowywania i dostarczania do 
Domu Dziennego Pobytu gor ących posiłków dla uprawnionych klientów O środka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy      
  

  
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone na piśmie 
przez Wykonawców: 

 
Pytanie 1:  
Dot. Wzoru Umowy; § 8 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu na: Faktura, o której mowa w ust. 1, będzie zrealizowana 
w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze wskazanym na fakturze w terminie do 21 dni od 
daty wystawienia faktury. 
Odpowied ź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i za wiążące uznaje brzmienie § 8 ust. 2 Wzoru umowy, 
stanowiącego Rozdział III SIWZ.   
 
Pytanie 2:  
Dot. Wzoru Umowy; § 10 ust. 1. Proponujemy zapis: Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji usług 
cateringowych w zakresie zgodnym z umową, w każdym czasie obowiązywania Umowy.  
Odpowied ź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i za wiążące uznaje brzmienie § 10 ust. 1 Wzoru umowy, 
stanowiącego Rozdział III SIWZ.   
  
Pytanie 3:  
Dot. Wzoru Umowy; § 11 ust. 2 pkt 1). Proponujemy zmianę zapisu na: za odstąpienie od Umowy przez 
Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 
20 % wartości brutto zamówienia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy;  
Odpowied ź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i za wiążące uznaje brzmienie § 11 ust. 2 pkt 1) Wzoru umowy, 
stanowiącego Rozdział III SIWZ.   
  
Pytanie 4:  
Dot. Wzoru Umowy; § 11 ust. 2 pkt 2). Proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „powtarzających 
się” – czy np. zaniżenie gramatury dwa razy w ciągu miesiąca będzie skutkowało naliczeniem kary?   
Odpowied ź: 
Pod pojęciem „powtarzających się” należy rozumieć – zgodnie z definicją Słownika języka polskiego – powtórnie, 
ponownie wykonanych. Należy zatem rozumieć, że Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku stwierdzenia 
po raz drugi nienależytej realizacji zamówienia w zakresie, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2) Wzoru Umowy, 
stanowiącego Rozdział III SIWZ.   
  
Pytanie 5:  
Dot. Wzoru Umowy; § 13 ust. 1 pkt 1). Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu:  
Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i braku poprawy ze strony Wykonawcy, w następujących przypadkach: 
1) nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy; 
2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy.  
Odpowied ź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu i za wiążące uznaje brzmienie § 13 ust. 1 pkt 1) Wzoru 
umowy, stanowiącego Rozdział III SIWZ.   
 
Pytanie 6:  
Dot. Wzoru Umowy; § 15. Prosimy o zmianę zapisu na: Bez uprzedniej zgody drugiej strony wyklucza się 
możliwość dokonywania przelewu wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy. 



Odpowied ź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i za wiążące uznaje brzmienie § 15 Wzoru umowy, 
stanowiącego Rozdział III SIWZ.   
 
Pytanie 7:  
Dot. Wzoru Umowy; § 10 ust. 3 oraz § 11 ust. 2 pkt 2). Czy Oferent dobrze rozumie, że Zamawiający może 
nałożyć jednocześnie na Wykonawcę karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc oraz 1% (lub 
więcej) wartości zamówienia? Jeśli tak, to zwracamy się z prośbą o ustalenie limitu kar umownych.  
Odpowied ź: 
§ 10 ust. 3 Wzoru Umowy dotyczy obni żenia  o 10% wynagrodzenia brutto przysługuj ącego Wykonawcy za 
dany miesi ąc, w którym stwierdzono nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1. 
Natomiast w przypadku stwierdzenia po raz drugi nienale żytej realizacji zamówienia w zakresie, o którym 
mowa w § 11 ust. 2 pkt 2) Wzoru Umowy, Zamawiający naliczy karę umown ą w wysoko ści 1% warto ści brutto 
zamówienia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.    
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