BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 24.02.2017r.
CBA/F-WZP/597 /2017

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług żywienia
zbiorowego w OSK CBA w Lucieniu, nr sprawy 1/USS/2017/EMi

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Zgodnie z treścią Ogłoszeniem - rozdział VI, ust.2, pkt. 13 Zamawiający wyklucza z
postępowania wykonawcę, który „który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych”.
Na potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy Zamawiający wymaga
załączenia oświadczenia nr 4 do Ogłoszenia. Dokument ten nie uwzględnia możliwości
skorzystania z art. 24 ust 8. Zgodnie z art. 24 ust 8 Wykonawca, który podlega
wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 , może udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej, zadośćuczynić za doznaną krzywdę lub zobowiązać
się do takiego działania. Art. 24 ust. 8 p.z.p. umożliwia wykonawcy skorzystanie z tzw.
„self – cleaning” gdzie może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o
modyfikację załącznika nr 4 do SIWZ zgodnie z wzorem sugerowanym przez Urząd
Zamówień Publicznych zamieszczonym na stronie https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzory-oswiadczen-i-dokumentow-z-zakresuznowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp
lub
umożliwienie
skorzystania
przez
Wykonawcę z art. 24 ust 8 Pzp.
Odpowiedź
Odpowiadając na powyższe pytanie Zamawiający, dokonuje modyfikacji zapisów
ogłoszenia o zamówieniu w poniższym zakresie:
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Modyfikacja 1
W rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu dodany zostaje ust. 8 o treści:
„Wykonawca, który podlega wykluczeniu, o którym mowa w rozdziale VI, ust. 2 pkt. 1, 2,
4-8, oraz 12-19, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których
mowa powyżej.”
Pytanie 2
W Formularzu ofertowym, pkt.2 wykonawca zobowiązany jest podać informację : czy
będzie / nie będzie prowadził: bar i kawiarnię. Prosimy o informację, że prawidłowo
rozumiemy zapisy Ogłoszenia i Zamawiający nie stawia wymogu prowadzenia przez
wykonawcę w/w baru i kawiarni.
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami pkt. 2 Formularza Ofertowego, to Wykonawca podejmuje decyzję czy
chce prowadzić bar i kawiarnie. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.
Pytanie 3
W Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia - OPZ, pkt. II, ust.2 mowa jest udostępnieniu projektu
technologicznego.
Dokumentu tego nie dołączono do dokumentacji przetargowej. Prosimy o jego
udostępnienie.
Odpowiedź
W załączniku nr 1 do niniejszego pisma Zamawiający udostępnia projekt technologiczny.
Pytanie 3
Prosimy o udostępnienie pełnej listy sprzętu i urządzeń zaplecza kuchennego, który
zostanie przekazany nowemu wykonawcy.
Odpowiedź
W załączniku nr 2 do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje wykaz sprzętu.
Pytanie 4
Prosimy o udostepnienie pełnej listy drobnego sprzętu kuchennego (garnki, pokrywki,
chochle, sita, cedzaki, etc), który zostanie przekazany nowemu wykonawcy.
Odpowiedź
W załączniku nr 2 do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje wykaz sprzętu.
Pytanie 5
Prosimy o udostępnienie pełnej listy sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie baru
i kawiarni, który zostanie przekazany nowemu wykonawcy.
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Odpowiedź
Wyposażenie baru i kawiarni stanowią niżej wymienione urządzenia i meble:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa
Model
Lada barowa z regałem
Krzesła barowe
Stół chłodniczy Jugema z ladą na
napoje, dł. 150 cm, szer. 70 cm
Zmywarka do szkła FAGOR
LVR-10
Kostkarka do lodu Brema IceMakers
872214
Ekspres do kawy Saeco Intelia
HD8753
Zlew jednokomorowy z baterią

Liczba sztuk
1
5
1
1
1
1
2

Pytanie 6
W Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia - OPZ, pkt. II, ust.5 podano wartości opłat
czynszowych. Prosimy o informacje, czy są to opłaty netto czy brutto?
Odpowiedź
Podane opłaty są kwotami brutto.
Pytanie 7
Prosimy o dodatkowe informacje dot. rozliczenia mediów :
A./ Czy wszystkie media są opomiarowane?
B./ Czy jakiekolwiek media będą rozliczane na zasadach ryczałtowych? Jeżeli tak to :
B.1/ które media?
B.2/ ile wynosi miesięczna opłata ryczałtowa za dane medium
Odpowiedź
Tak. Wszystkie media są opomiarowane.
Pytanie 8
Prosimy o podanie średnich miesięcznych kosztów mediów za okres ostatnich 12
znanych miesięcy dla każdego z mediów osobno, w tym również za c.o.
Odpowiedź
A. energia elektryczna: średni miesięczny koszt liczony za okres styczeń – grudzień 2016
r. ukształtował się na poziomie 1730,59 zł
B. Gaz: średni miesięczny koszt liczony za okres styczeń – grudzień 2016 r.
ukształtował się na poziomie 400.83 zł
C. wywóz nieczystości: średni miesięczny koszt liczony za okres styczeń – grudzień
2016 r. ukształtował się na poziomie 250,00 zł
D. woda z własnego ujęcia, koszt dostarczenia wody wliczony w opłatę czynszową.
E. centralne ogrzewanie: koszt wliczony w opłatę czynszową.
Pytanie 9
Prosimy o podanie informacji, jak będzie rozliczane centralne ogrzewanie: czy opłata za
c.o. będzie liczona w stałej kwocie przez 12 miesięcy czy tylko w okresie grzewczym.
Jeśli w okresie grzewczym, to prosimy o podanie dat granicznych dla tego okresu.
Odpowiedź
Opłata za centralne ogrzewanie wliczona w opłatę czynszową
Pytanie 10
Prosimy o podanie rocznych kosztów opróżniania separatora tłuszczu w roku 2016.
Odpowiedź
Centralne Biuro Antykorupcyjne nie jest w posiadaniu danych dotyczących wysokości
opłat za czyszczenie separatora tłuszczu. Wykonawca świadczący obecnie usługę
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żywienia osób przebywających w ośrodku, zgodnie z zapisami umowy, zobowiązany
został do zawarcia we własnym zakresie oddzielnych umów dotyczących wywozu
odpadów zwierzęcych i tłuszczów, w tym czyszczenia separatora tłuszczu. Informuje o
tym zapis w Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia – OPZ, pkt I, ust. 11
Pytanie 11
W Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia - OPZ, pkt. IV, ust.8, pkt. b mowa jest o daniach z
grilla. Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowo rozumiemy zapisy Ogłoszenia i
Zamawiający wymaga minimalnej ilości na jednego uczestnika : 250 g porcji grillowej.
Odpowiedź
Zamawiający wymaga minimalnej ilości 250 g dania porcjowanego na osobę.
Pytanie 12
W Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia - OPZ, pkt. V, ust.5 mowa jest o żywieniu „osób
przebywających w Ośrodku w ramach pobytów indywidualnych”. Prosimy o informacje ile
łącznie było takich pobytów w roku 2016 : ile średnio osób w miesiącu / przez jaką ilość
dni.
Odpowiedź
Osoby przebywające w Ośrodku w ramach pobytów indywidualnych zamawiają i
rozliczają usługę żywienia indywidualnie bezpośrednio u Wykonawcy. W związku z
powyższym Centralne Biuro Antykorupcyjne nie posiada danych dotyczących ilości
zamówionych porcji w roku 2016.
Poniżej zestawienie pobytów indywidualnych w 2016 r.
m-c
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Razem

Ilość osób
53
6
2
30
200
121
155
262
93
27
14
28
991

Ilość osobodób
125
12
2
57
546
243
781
1042
175
49
25
49
3106

Pytanie 13
W Załączniku Nr 3 do Ogłoszenia – Umowa, Par.7, ust. 1, pkt. 4) mowa jest o karach
umownych. Zamawiający informuje w tym punkcie, że naliczy karę: „w chwili stwierdzenia
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania
pracownika/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy” co
odnosi się do osoby / osób „świadczącej usługi nieposiadającej wymaganego umową
zatrudnienia, w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania
pracownika/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w
przypadku uchybienia obowiązkom, o których mowa w § 8 ust. 1, 2 lub 3.”.
Prosimy o potwierdzenie, że powyższe zapisy odnoszą się tylko wyłącznie do osób,
objętych klauzulami społecznymi, o których mowa jest w Rozdziale XIV Ogłoszenie,
pkt.2, ppkt.c) oraz w w Par.8 ust. 1, 2 lub 3.
Odpowiedź
Tak.
4

Pytanie 14
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość produkowania posiłków
poza miejscem wykonywania usługi oraz przygotowywania ich do dystrybuowania na
miejscy w Ośrodku.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza możliwości produkowania posiłków poza miejscem
wykonywania usługi z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, w których wystąpią przeszkody w
przygotowaniu posiłków w wynajętych pomieszczeniach.
Pytanie 15
Proszę o informację odnośnie ilości osób stale przebywających w OSK CBA w Lucieniu
oraz informację, czy osoby te korzystają z przygotowywanych posiłków.
Odpowiedź
W Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym w Lucieniu nie ma stale przebywających osób,
które korzystają z przygotowanych posiłków.
Pytanie 16
Proszę o informację odnośnie szacowanej ilości zaplanowanych szkoleń w okresie
obowiązywania umowy w podziale na poszczególne lata wraz z informacją o szacowanej
ilości osób biorących udział w jednym szkoleniu.
Odpowiedź
Planowanie szkoleń organizowanych w Ośrodku, odbywa się w cyklu rocznym, tzn. że
dane, którymi dysponuje CBA w zakresie ilości szkoleń dotyczą wyłącznie bieżącego
2017 roku. Brak danych na lata 2018, 2019, 2020.
W okresie od maja do grudnia 2017 roku planowane jest przeprowadzenie 57 szkoleń
trwających od 1 dnia do 5 tygodni, średnia ilość uczestników jednego szkolenia wynosi
w przybliżeniu 30 osób .
Podane ilości są wartościami szacunkowymi.
Pytanie 17
Proszę o informację, czy poza okresami, w których odbywają się Szkolenia Ośrodek
działa nieprzerwalnie siedem dni w tygodniu, a co za tym idzie istnieje konieczność
stałego świadczenia usługi żywienia zbiorowego, czy też usługa żywienia świadczona
będzie tylko w okresach prowadzonych szkoleń. Jeśli istnieje konieczność stałego
świadczenia usługi proszę o podanie szacowanych ilości wydawania posiłków w skali
miesiąca.
Odpowiedź
Nie istnieje koniczność stałego świadczenia usługi żywienia zbiorowego. Pobyty grup
szkoleniowych oraz pobyty indywidualne realizowane są w Ośrodku okresowo. Szkolenia
odbywają się zazwyczaj w dni robocze, natomiast pobyty indywidualne w weekendy i
święta wg. potrzeb.

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla stron postępowania.
Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art
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