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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę bonów żywieniowych (kuponów 
profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie 
realizacji tych bonów w punktach (placówkach) gastronomicznych i handlowych 
dla  pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie  
18 miesięcy”.  

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ 
 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę bonów żywieniowych (kuponów 
profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych 
bonów w punktach (placówkach) gastronomicznych i handlowych dla  pracowników 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie 18 miesięcy”, na podstawie art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców  
oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1 

Prosimy o informację, jaki jest koszt przeglądów do których wykonania Wykonawca jest 
zobowiązany zgodnie z § 8 pkt 3 i 4 zał. SIWZ.   

Odpowiedź:  

Zgodnie z § 8 pkt 3 i 4 zał. 11 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
przeglądów. W oparciu o otrzymane dane od Wykonawcy modernizacji budynku stołówki 
w zakresie instalacji wentylacji  i klimatyzacji informujemy że: 

§ 8 pkt 3  

– przeglądy konserwacyjne należy wykonać dwa razy w roku, 

- dotyczy jednostek wewnętrznych, zewnętrznych oraz centrali instalacji klimatyzacji, 

- central i osprzętu instalacji wentylacji, 
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- obejmuje dezynfekcję instalacji, wymianę filtrów, uzupełnienie czynnika chłodniczego, 
sprawdzanie szczelności i mocowań, regulację. Przeglądy są wymagane w warunkach 
gwarancji udzielonej przez producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Koszt jednego przeglądu w w/w zakresie wynosi około 6 000,00 zł. netto + obowiązujący 
podatek VAT. 

§ 8 pkt 4 

- przeglądy instalacji SAP należy wykonać 4 razy w roku, 

- jednorazowy koszt przeglądu wynosi 700,00 zł. netto + obowiązujący podatek VAT, 

- koszt abonamentu za monitoring ppoż. wynosi 300,00 zł. netto/miesiąc + obowiązujący 
podatek VAT 

 

Pytanie 2 

Paragraf 14 pkt 2 zał. 11 SIWZ zobowiązuje Dzierżawcę do zapłaty czynszu 
dzierżawnego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury a Dzierżawca będący 
równocześnie Wykonawcą ma wyznaczony 60 dniowy termin zapłaty za przekazane 
kupony na realizację posiłków. 

Kolejną niezgodnością jest uznanie dnia dokonania zapłaty. Korzystniejszy dla 
Wydzierżawiającego (data uznania jego rachunku) a niekorzystny dla Dzierżawcy -
Wykonawcy (data złożenia dyspozycji Wydzierżawiającego w jego banku) 

Jest to nierówne traktowanie podmiotów o zamówienie publiczne. 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie 3 

Paragraf 11 pkt 1c przewiduje karę w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek 
niemożliwości realizacji bonów w placówkach wskazanych do ich realizacji. Czy dotyczyć 
będzie to przypadków gdy okaziciel okazuje kupon uszkodzony tj. podarty, zmięty, 
sklejony, zabrudzony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację oraz stwierdzenie 
czy jest niesfałszowany. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z §11 pkt 1c Zamawiający przewiduje karę w wysokości 1000,00 zł. za każdy, 
stwierdzony przypadek niemożliwości realizacji bonów w placówkach wskazanych  
w liście, o której mowa w § 4 ust.3. Nie dotyczy to przypadku gdy okaziciel okazuje kupon 
uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację lub sfałszowany. 

  

Pytanie 4 

Zgodnie z §7 pkt umowy dzierżawy zał. nr 11 SIWZ, Dzierżawca ma we własnym zakresie 
uzyskać pozwolenia na prowadzenie żywienia zbiorowego w przedmiocie dzierżawy od 
Państwowego Inspektora Sanitarnego. Kiedy zostaną przekazane pomieszczenia 
stołówek Dzierżawcy by miał czas na uzyskanie pozwolenia od Państwowego Inspektora 
Sanitarnego oraz wykonanie jego uwag. Kiedy Dzierżawca będzie zobowiązany zdać 
przedmiot dzierżawy następcy, jeżeli zgodnie z umową ma ją realizować do dnia 
31.12.2014 roku tj. umożliwić okazicielom kuponów ich realizację. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający ma obowiązek zapewnić pracownikom Południowego Koncernu Węglowego 
S.A. realizację bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków 
profilaktycznych za każdy przepracowany dzień. Zamawiający przewiduje termin 
rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę bonów żywieniowych (kuponów 
profilaktycznych) oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach (placówkach) 
gastronomicznych i handlowych dla pracowników Południowego Koncernu Węglowego 
S.A. w okresie 18 miesięcy” do dnia 15.06.2013 roku. Tym samym 
Dzierżawca/Wykonawca będzie miał możliwość uzyskania pozwolenia na prowadzenie 
żywienia zbiorowego od Państwowego Inspektora Sanitarnego.    

 

Pytanie 5 

Czy wyciągi wentylacyjne zabudowane nad kuchniami w stołówce w Libiążu będą 
odkupione od obecnego właściciela przez PKW S.A. Wg przekazanej informacji podczas 
oglądania przedmiotu dzierżawy, mają być odkupione od NOT Jaworzno, ponieważ 
stanowią całość z instalacją wentylacyjną budynku.  

Odpowiedź:  

Ciągi wentylacyjne stanowiące całość wentylacji budynku stołówki w Libiążu, zabudowane                            
w pomieszczeniu kuchni zostaną odkupione od obecnego Dzierżawcy. Z dniem 
01.07.2013 roku będą własnością Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

 

Pytanie 6 

W nawiązaniu do w/w przetargu uprzejmie prosimy o udostępnienie e-mailem lub faksem 
formularza ofertowego firmy, która w ostatnim postępowaniu została wybrana do 
wykonania powyższej dostawy. 

Odpowiedź:  

W poprzednim postępowaniu na świadczenie usług żywienia zbiorowego Zamawiający  
nie stosował przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym 
Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania dokumentacji postępowania. 


