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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostarczanie
całodobowych posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Radomsku
nr spr.296/2014
Działając na zgodnie z art.38 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 29 01.2004r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ
wraz z odpowiedziami:
1. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wciągu ostatnich 3 lat
przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
wykonał lub wykonuje co najmniej 2 sługi w zakresie całodobowego żywienia pacjentów w
zakładach opieki zdrowotnej o liczbie łóżek 277 o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto
każda?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje warunek w pkt 6, w SIWZ. Warunek ten jest adekwatny do
liczby łóżek w Szpitalu Powiatowym w Radomsku i oczekiwań zamawiającego aby oferent
wykazał się doświadczeniem o dostarczaniu posiłków do szpitala o wskazanej liczbie łóżek.
Warunek ten nie dyskryminuje Państwa firmy gdyż obecne rozwiązania prawne umożliwiają
złożenie oferty z wykorzystaniem potencjału innego podmiotu lub oferty w ramach konsorcjum
firm.
2. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5- projekt umowy nadając nowe brzmienie §8 ust.1
dodając pkt c) o treści:
„c) przedłużenia terminu obowiązywania umowy ponad czas określony w umowie ,
w przypadku jej niezrealizowania w liminie cenowym wynikającym z załączonego
i obowiązującego formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.”
W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 5
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert :
Składanie ofert w dniu 22.08.2014r., godz.10:00, otwarcie ofert o godz.10:30
Treść odpowiedzi stanowi zmianę SIWZ, która jest zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w wyżej podanym
postępowaniu
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