
 

Otwock, 18 grudnia 2017 r. 
ZP 8 - 2017 
 
Wyjaśnienia treści SIWZ 
 

Informacja dla Wykonawców 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Otwocku” 
 
Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 
Pytanie 1. 
Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych 
w powyższych przepisach. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej 
Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez 
zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad 
zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą 
do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku 
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna 
(odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś 
prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 
bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do 
sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność 
czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie 
stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego 
przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara 
umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść 
majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania 
kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika 
oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 
 
Pytanie 2. 
Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, 
faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? 
Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi 
poprzez dodanie następujących zapisów: 
1.      Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur 
korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 
2.      Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………  
3.      Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego. 
4.      Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest ……………………. 



 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie i dostarczanie faktur w formie elektronicznej. 
 
Pytanie 3. 
Zamawiający w pkt 8.SIWZ wyraźnie sprecyzował warunki udziału w postępowaniu oraz zasady niepodlegania 
wykluczeniu  oraz wskazał, które z nich powinny być spełnione oddzielnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, a które łącznie. Niestety w odniesieniu do innych dokumentów żądanych przez 
Zamawiającego w tym postępowaniu takie rozróżnienie w przypadku konsorcjum nie jest już precyzyjne. W tej 
sytuacji uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, które dokumenty wymienione w pkt 9.1 (na etapie złożenia oferty) powinny 
odnosić się osobno do każdego z konsorcjantów, a które z nich wystarczy, że przedłoży tylko jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia? Podobnie prosimy też o dokładne wskazanie w odniesieniu do 
dokumentów, jakich Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy po wyborze oferty najkorzystniejszej, a wymienionych 
w pkt 21, czy wystarczające jest, aby w przypadku konsorcjum każdy z tych dokumentów był przedstawiony przez 
jednego z członków konsorcjum, czy też musi być przedłożony dla każdego z członków konsorcjum osobno (jeśli 
istnieją dokumenty zarówno wspólne, jak i takie, które dotyczą obu konsorcjantów z osobna prosimy o precyzyjne 
wskazanie kogo - jednego z konsorcjantów, czy też każdego z nich z osobna dany dokument ma dotyczyć. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokumenty określone w ppkt 2, 3, 5, 7, 13 powinien złożyć każdy z Wykonawców indywidualnie.  Dokumenty 
określone w ppkt 6, 10, 12 co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Natomiast 
dokumenty, o których mowa w ppkt. 4, 8, 9, 11 ten, którego dotyczy.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w pkt 
21.3, 21.4. 21.8., 21.9., powinien złożyć każdy z Wykonawców indywidualnie.  Dokumenty określone w pkt 
21.5. - 21.7. co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Natomiast dokumenty,  
o których mowa w pkt. 21.10. ten, którego dotyczy. 
Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 4. 
Prosimy o podanie aktualnej stawki osobodnia żywienia w kwocie netto i brutto. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że obecnie obowiązująca stawka wynosi 12,96 zł brutto. 
 
Pytanie 5. 
Prosimy o podanie nazwy aktualnego operatora realizującego usługę żywienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że obecnie usługę żywienia realizuje konsorcjum firm: Impel Catering „Company” 
sp. z o.o. sp.k. oraz Usługi Gastronomiczne Krzysztof Marczewski. 
 
Pytanie 6. 
Prosimy o podanie liczby wydanych posiłków w rozbiciu na śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację oraz 
w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres grudzień 2016 – listopad 2017. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że liczba wydawanych posiłków kształtuje się następująco: 
Grudzień 2016 r.  

 śniadania obiady kolacje II śnia pod 

podstawa 3738 3645 3661   

lekka 620 639 641   

cukrzyca 250 242 242 250 242 

 4608 4526 4544 250 242 

 



 

Styczeń 2017 r.  

  śniadania obiady kolacje II śnia pod 

podstawa 3535 3487 3484     

lekka 656 690 690     

cukrzyca 485 477 477 485 477 

 4676 4654 4651 485 477 

 
Luty 2017 r.  

  śniadania obiady kolacje II śnia pod 

podstawa 3147 3133 3141     

lekka 526 550 551     

cukrzyca 458 443 445 458 443 

 4131 4126 4137 458 443 

 
Marzec  2017 r.  

  śniadania obiady kolacje II śnia pod 

podstawa 3299 3263 3258     

lekka 751 773 771     

cukrzyca 420 412 412 420 412 

 4470 4448 4441 420 412 

 
Kwiecień  2017 r.  

 śniadania obiady kolacje II śnia pod 

podstawa 3077 3023 3031   

lekka 604 619 620   

cukrzyca 357 343 343 357 343 

 4038 3985 3994 357 343 

 
Maj  2017 r.  

 śniadania obiady kolacje II śnia pod 

podstawa 3261 3207 3215   

lekka 678 697 697   

cukrzyca 281 276 276 281 276 

 4220 4180 4188 281 276 

 
Czerwiec  2017 r. 

  śniadania obiady kolacje II śnia pod 

podstawa 2685 2639 2655     

lekka 785 797 795     

cukrzyca 293 289 289 293 289 

 3763 3725 3739 293 289 

 
Lipiec  2017 r.  

  śniadania obiady kolacje II śnia pod 

podstawa 2960 2960 2965     

lekka 609 628 628     

cukrzyca 368 360 360 368 360 

 3937 3948 3953 368 360 

 



 

Sierpień 2017 r.  

  śniadania obiady kolacje II śnia pod 

podstawa 2938 2919 2916     

lekka 690 697 697     

cukrzyca 303 297 297 303 297 

 3931 3913 3910 303 297 

 
Wrzesień 2017 r.  

  śniadania obiady kolacje II śnia pod 

podstawa 3047 3025 3018     

lekka 713 730 730     

cukrzyca 410 407 402 410 407 

 4170 4162 4150 410 407 

 
Październik 2017 r.  

  śniadania obiady kolacje II śnia pod 

podstawa 3354 3352 3344     

lekka 599 606 604     

cukrzyca 390 378 379 390 378 

 4343 4336 4327 390 378 

 
Listopad 2017 r.  

 śniadania obiady kolacje II śnia pod 

podstawa 3190 3160 3154   

lekka 586 618 618   

cukrzyca 250 240 239 250 240 

 4026 4018 4011 250 240 

 
 
Pytanie 7. 
Czy podane koszty mediów obejmują produkcję posiłków na miejscu czy dowóz posiłków z kuchni zewnętrznej a 
koszty dotyczą tylko prowadzenie zmywalni? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza produkcji posiłków na miejscu, w związku z powyższym koszty 
mediów obejmują pozostałe czynności (m.in. podgrzewanie, porcjowanie, wydawanie, zmywanie itp.).  
 
Pytanie 8. 
Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie usługi na miejscu z wykorzystaniem istniejących pomieszczeń, czy tylko 
dowóz z kuchni zewnętrznej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza produkcji posiłków na miejscu, dopuszcza dowóz gotowych posiłków z kuchni 
zewnętrznej, na miejscu porcjowanie gotowych posiłków i wydawanie posiłków. 
 
Pytanie 9. 
Czy w przypadku braku możliwości produkowania posiłków na bazie istniejących pomieszczeń, Zamawiający 
dopuszcza korzystanie z istniejących pomieszczeń jako zmywalni naczyń? 
 
Odpowiedź: 



 

Zamawiający nie dopuszcza produkcji posiłków na miejscu, dopuszcza dowóz gotowych posiłków z kuchni 
zewnętrznej, na miejscu porcjowanie gotowych posiłków i wydawanie posiłków oraz korzystanie z 
pomieszczenia przeznaczonego na zmywalnię naczyń. 
Pytanie 10. 
Na jakiej podstawie będzie badana wartość wsadu do kotła? Nadmieniam iż każdy Wykonawca ma indywidualnie 
wynegocjowane warunki z dostawcami i cen poszczególnych art. Spożywczych mogą się znacznie różnić pomiędzy 
Wykonawcami. Te same dania, zestawy lub nawet jadłospisy dekadowe u różnych Wykonawców mogą mieć różne 
wartości co nie jest do końca porównywalny jeżeli chodzi o procentowy udział wsadu do kotła w stosunku do ceny 
osobodnia. Aby można było to rzetelnie porównać, proponuję aby dopisać iż wsad do kotła będzie wyliczany na 
podstawie cen z Giełdy Praskiej, która jest odzwierciedleniem cen rynkowych. 
 
Odpowiedź: 
Zmawiający informuje, że dokona oceny wartości wsadu do kotła na podstawie faktur przedstawionych przez 
Wykonawcę na zakup asortymentu zużytego na potrzeby produkcji posiłku. 
 
Pytanie 11. 
Czy do dań mięsno - warzywnych typu risotto z mięsem i warzywami Zamawiający wymaga planowania dodatkowo 
surówki bądź jarzynki gotowanej? 
 
Odpowiedź: 
Jeżeli Wykonawca nie wyczerpie dziennego zapotrzebowania na ilość warzyw zalecaną przez IŻŻ  
w jadłospisie dziennym,  to wymagany będzie dodatek warzywny do risotto z mięsem i warzywami do ilości 
wskazanej  przez  IŻŻ. 
 
Pytanie 12. 
Czy do dań jarskich na słodko typu naleśniki z serem Zamawiający wymaga planowania surówki? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga planowania surówki do dań jarskich na słodko typu naleśniki z serem. 
 
Pytanie 13. 
Jeśli do śniadania lub kolacji zostanie zaplanowany dżem do twarożku to czy Zamawiający wymaga dodatkowo 
warzywa bądź owocu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że jeśli do posiłku śniadaniowego lub kolacyjnego zaplanowano twarożek z dżemem  
oraz wędlinę to wymagany jest dodatek warzywny.  
 
Pytanie 14. 
Jeśli do śniadania bądź kolacji zostanie zaplanowany keczup do dań typu parówki to czy Zamawiający wymaga 
dodatkowo warzywa? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dodatkowo warzywa, jeśli do śniadania, bądź kolacji zostanie zaplanowany keczup do 
dań typu parówki. 
 
Pytanie 15. 
Czy dla diety cukrzycowej należy planować do śniadania zupę mleczną? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dla diety cukrzycowej należy planować do śniadania zupę mleczną. 
 
 
 
 



 

Pytanie 16. 
Czy Zamawiający planuje jakiekolwiek działania w tym remonty, które będę skutkowały zmniejszeniem dziennej 
liczby osób żywionych o 15% i więcej. Jeżeli tak to w jakim okresie i jak długo one potrwają oraz o ile planowane jest 
zmniejszenie liczby osób żywionych? 
 
Odpowiedź: 
Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje remontów, ani innych działań które skutkowałyby zmniejszeniem 
liczby osób żywionych, tym bardziej o 15%. 
 
Pytanie 17. 
W związku z zapisem iż zupy mleczne i obiadowe mają być wydawane w wazach w nielimitowanych ilością, proszę 
o informację, czy Pacjenci spożywają posiłki w ogólnodostępnych jadalniach, czy posiłki są serwowane do łózka 
pacjent? 
 
Odpowiedź: 
Pacjenci spożywają posiłki w stołówce/jadalni. Dla pacjentów pozostających w oddziałach posiłki 
dostarczane są bezpośrednio do sal chorych.  
 
Pytanie 18. 
Proszę o podanie liczby pacjentów dochodzących do stołówki, oraz pacjentów, którym trzeba podać posiłek do łóżka. 
 
Odpowiedź: 
Dziennie średnio czterem pacjentom donoszone są posiłki do sal, około 140 pacjentów korzysta ze stołówki. 
 
Pytanie 19. 
Gdzie zlokalizowana jest stołówka dla pacjentów chodzących, czy znajduje się w bliskim sąsiedztwie któregoś z 
oddziałów? 
 
Odpowiedź: 
Jadalnia/stołówka zlokalizowana jest w budynku głównym A. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Oddział 
Rehabilitacji Medycznej, Pododdział Detoksykacji Alkoholowej, część Oddziału Leczenia Uzależnień i część 
Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. 
 
Pytanie 20. 
Ile jest oddziałów w Szpitalu i jak są one rozmieszczone? 
 
Odpowiedź: 
W szpitalu są trzy oddziały, w tym jeden oddział z pododdziałem. Oddział Rehabilitacji Medycznej znajduje 
się na parterze budynku A i B, Pododdział Detoksykacji Alkoholowej znajduje się na I piętrze budynku B, 
część Oddziału Leczenia Uzależnień znajduje się na I piętrze budynku B, pozostała część Oddziału Leczenia 
Uzależnień znajduje się na I piętrze budynku R, część Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych znajduje 
się na I piętrze budynku A, pozostała część Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych znajduje się na II 
piętrze budynku B. 
 
Pytanie 21. 
Czy w przypadku konieczności wydania posiłków dla pacjentów na oddziałach, które są na poziomie powyżej „0”, 
jest możliwość skorzystania z windy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość korzystania z windy. 
 
Pytanie 22. 
Czy Zamawiający posiada wózki bemarowe do dystrybucji posiłków dla pacjentów pozostających w oddziałach? 
 
Odpowiedź: 



 

Zamawiający nie posiada wózków bemarowych. 
 
Pytanie 23. 
Jeżeli wózki bemarowe ma zapewnić Wykonawca, bardzo proszę o informację czy wózki mają być nowe czy mogą 
być używane ale w dobrym stanie technicznym?  Proszę również o informację ile jest niezbędnych wózków do 
prawidłowej realizacji Umowy oraz jakie to mają być wózki (ile komór, czy komory grzane razem czy oddzielnie, czy 
ma być z rozsuwanymi blatami na górze, czy z półką na dole czy szafkami). 
 
Odpowiedź: 
Wózki mają być nowe.  Wykonawca sam oceni jaka liczba i rodzaj wózków bemarowych zapewni  
w prawidłowy sposób realizacje usługi żywienia. 
 
Pytanie 24. 
Czy w stołówce wydawanie posiłków odbywa się w turach, czy wszyscy pacjenci chodzący mieszczą się 
jednocześnie? 
 
Odpowiedź: 
Posiłki wydawane są w trzech turach. 
 
Pytanie 25. 
W jaki sposób są wydawane śniadania i kolacje w stołówce, czy każdy pacjent ma już wyserwowany talerz z posiłkiem 
na stoliku czy podchodzi do osoby wydającej posiłki (oprócz pacjentów z dysfunkcjami)? 
 
Odpowiedź: 
Posiłki wydawane pacjentom są na talerzach w okienku wydawczym/podawczym. Zupa wydawana jest w 
wazach przygotowanych na stole obok okienka wydawczego/podawczego, pacjenci obsługują się sami 
(oprócz pacjentów z dysfunkcjami narządów ruchu). 
 
Pytanie 26. 
W jaki sposób są wydawane są obiady w stołówce. Czy pacjent podchodzi do osoby wydającej posiłki i sam zanosi 
sobie obiad do stolika (oprócz pacjentów z dysfunkcjami)? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 25. 
 
Pytanie 27. 
Czy pacjenci odstawiają brudną zastawę „do okienka” czy Wykonawca musi sam pozbierać zastawę? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że pacjenci (oprócz pacjentów z dysfunkcjami narządów ruchu) odstawiają zastawę 
po spożyciu posiłków do okienka zmywalni.  
 
Pytanie 28. 
Jakie są godziny wydawania posiłków na stołówce i na oddziałach? Czy ma to być w tym samym czasie czy można 
najpierw wydać na oddziałach a potem na stołówce lub odwrotnie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że godziny wydawania posiłków znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia, w pkt 28. Zmawiający dopuszcza możliwość wydania posiłków najpierw na 
oddziałach a potem na stołówce. 
 
Pytanie 29. 
Ile w chwili obecnej osób wykonuje usługę dystrybucji posiłków w ciągu jednego dnia? 
 
Odpowiedź: 



 

Zamawiający nie weryfikuje ile osób wykonuje usługę dystrybucji posiłków w ciągu jednego dnia. 
Zamawiający nie wskazuje  ilości osób niezbędnych do realizacji umowy w zakresie dystrybucji posiłków  
w ciągu jednego dnia. 
 
Pytanie 30. 
Ile osób według Zamawiającego jest niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy w zakresie dystrybucji posiłków 
w ciągu jednego dnia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wskazuje ilości osób niezbędnych do realizacji umowy w zakresie dystrybucji posiłków w 
ciągu jednego dnia. 
 
Pytanie 31. 
Proszę dokładny opis stanu technicznego każdego z urządzeń które będą przekazane Wykonawcy na czas trwania 
kontraktu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokładnego stanu technicznego urządzeń Wykonawca może dokonać podczas 
wizji lokalnej. 
 
Pytanie 32. 
Czy na pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy są wydane jakieś nakazy/zalecenia, których termin wykonania 
mija w momencie ew. przejęcie obiektu przez nowego Wykonawcę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie są wydane nakazy/zalecenia. 
 
Pytanie 33. 
Czy pomieszczenia są w dobrym stanie technicznych. Czy wszelkie wymagane obecnie remonty będą wykonane 
przez obecnego Wykonawcę, czy będą musiałby być zrobione przez ew. nowego Wykonawcę? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ogólny stan techniczny pomieszczeń jest dobry, a dokładnego stanu 
technicznego pomieszczeń Wykonawca może dokonać podczas wizji lokalnej. § 11 umowy najmu reguluje 
kwestie związane z remontami. 
 
Pytanie 34. 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcy. Jeśli tak to w 
jakiej części?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcy. 
 
Pytanie 35. 
Zwracamy się z prośba o wprowadzenie do  wzoru umowy ( zał. nr 2 do SIWZ) zapisu umożliwiającego stronom 
rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis: „Każda 
ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 
Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 lat w momencie zawierania umowy 
strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na 
wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować 
procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma 
na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych 
powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając 
na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też 
nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał 



 

skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące 
przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 36.  
Prosimy o zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w szpitalu w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 10:00. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
 
Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  
 
 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wyjaśnienia do treści SIWZ oraz zmodyfikowaną SIWZ. 
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