
 

   

 

ZP 1 - 2020             Otwock, dnia 07.02.2020 r. 
 

Wyjaśnienia treści SIWZ 
 
 

Informacja dla Wykonawców 
 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) 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, poprzez zamieszczenie ich na 

stronie Zamawiającego . 
 
 
Pytanie 1. 
Zamawiający w rozdziale 18 „Kryterium wyboru oferty i sposobu oceny ofert” punkt 18.4 jako kryterium nr 3 wskazał 
dodatkowe doświadczenie Wykonawcy: 
„Ocena kryterium doświadczenie dodatkowe Wykonawcy (D) dokonywana będzie na podstawie wykazania 
dodatkowego doświadczenia, tj.  punkty zostaną przyznane, gdy Wykonawca wykaże, zrealizował, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę całodziennego żywienia w 
formie cateringu, w różnych podmiotach leczniczych realizujących świadczenia szpitalne, stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności lecznicze, o wartości zrealizowanej nie 
mniejszej niż 1.000.000,00 zł każda brutto – w celu potwierdzenia ww. usług Wykonawca załącza dowód 
potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według punktacji:  

a) 1 usługa – 0 pkt 

b) 2 usługi – 1 pkt 

c) 4 usługi – 3 pkt 

d) 6 usług – 5 pkt 

Usługi wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej, określone w punkcie 8.1.2. siwz, nie podlegają ocenie w ramach kryterium 

„doświadczenie dodatkowe Wykonawcy". 

Wykonawca w kryterium „doświadczenie dodatkowe Wykonawcy” nie może polegać na zdolnościach technicznych i 

zawodowych innych podmiotów.” 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany na następujący zapis: 

„Ocena kryterium doświadczenie dodatkowe Wykonawcy (D) dokonywana będzie na podstawie wykazania 
dodatkowego doświadczenia, tj.  punkty zostaną przyznane, gdy Wykonawca wykaże, że zrealizował, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę całodziennego żywienia, 



 

   

 

w różnych podmiotach leczniczych realizujących świadczenia szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne inne niż szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności lecznicze, o wartości zrealizowanej nie mniejszej niż 
1.000.000,00 zł każda brutto – w celu potwierdzenia ww. usług Wykonawca załącza dowód potwierdzający, że usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według punktacji:  

a) 1 usługa – 0 pkt 

b) 2 usługi – 1 pkt 

c) 4 usługi – 3 pkt 

d) 6 usług – 5 pkt (…) 

Zmiana zapisu SIWZ w zakresie wykreślenia sformułowania „w formie caterngu” pozwoli na zwiększenie 

konkurencyjności dając Państwu większe możliwości wybrania odpowiedniego partnera. Zmiana ta nie wpłynie na 

doświadczenie Wykonawcy, może stać się kluczowa przy wyborze Wykonawcy.   

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SIWZ, poprzez zmianę punktu 18.4 SIWZ na: 
„Kryterium nr 3 
18.4. Ocena kryterium doświadczenie dodatkowe Wykonawcy (D) dokonywana będzie na podstawie wykazania 
dodatkowego doświadczenia, tj.  punkty zostaną przyznane, gdy Wykonawca wykaże, że zrealizował, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę całodziennego żywienia, 
w różnych podmiotach leczniczych realizujących świadczenia szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne inne niż szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności lecznicze, o wartości zrealizowanej nie mniejszej niż 
1.000.000,00 zł każda brutto – w celu potwierdzenia ww. usług Wykonawca załącza dowód potwierdzający, że usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według punktacji:  

a) 1 usługa – 0 pkt 

b) 2 usługi – 1 pkt 

c) 4 usługi – 3 pkt 

d) 6 usług – 5 pkt 

Usługi wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej, określone w punkcie 8.1.2. siwz, nie podlegają ocenie w ramach 

kryterium „doświadczenie dodatkowe Wykonawcy". 

Wykonawca w kryterium „doświadczenie dodatkowe Wykonawcy” nie może polegać na zdolnościach 

technicznych i zawodowych innych podmiotów.”   

 

 Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ oraz zmianą treści SIWZ, 
termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  
 

Uprzejmie informuję, iż w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ oraz zmianą treści SIWZ , termin 
składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie. 
 „Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 12 lutego 2020 roku do godz. 12:00 w 
siedzibie Zamawiającego w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 w sekretariacie lub przesłać pocztą. Za datę wpływu uważa 
się złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 14.1. Oferty w kopertach (opakowaniach) 
zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną 
przyjęte. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2020 roku do godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Otwocku 
przy ul. B. Prusa 1/3, sala konferencyjna. 

   Dyrektor 
          SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

        MSWiA w Otwocku 
         /-/ Dariusz Kołodziejczyk 


