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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie 
żywienia funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.  U.  z  2013  poz.  907)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczącego  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia,  które  wypłynęły do przedmiotowego postępowania  wraz z odpowiedziami  oraz 
dokonaną zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie
I. Zamawiający, w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia zawarł w SIWZ zapisy:
„Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623  
–tekst  jednolity z  późniejszymi zmianami)  osoby,  które,  przed dniem wejścia  w życie  ustawy,  uzyskały 
uprawnienia  budowlane  lub  stwierdzenie  posiadania  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w 
dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o 
ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawa ich nadania. Ponadto, zgodnie z art.12a ustawy Prawo 
budowlane  samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie,  określone  w art.  12  ust.  1  ustawy Prawo 
budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.”
1. Czy powyższy zapis jest błędny i podlega usunięciu?
II. Zamawiający, w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania  podał,  że  warunek  ten  zostanie  uznany  za  
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zgodnie z art. 62 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z  
dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.zm.) posiada zaświadczenie o wpisie do 
rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub decyzję o 
zatwierdzeniu zakładu jako spełniającego odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w 
zakresie  produkcji  i  obrotu  artykułami  spożywczymi będącymi  produktami  lub  półproduktami,  daniami 
gotowymi,  odgrzewanymi,  z  użyciem  naczyń wielorazowego  użytku,  kanapek,  artykułów 
ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności cateringowej.
Należy zauważyć,  iż  dokument  ten  jest  wydawany w odniesieniu  do  obiektu,  w  którym wytwarza  się  
produkty żywienia zbiorowego, a nie w odniesieniu do Wykonawcy (podmiotu).
 1. Prosimy o usunięcie wymogu załączenia do oferty ww. decyzji, gdyż m.in.:
a) nie odnosi się ona do Wykonawcy i nie jest zatem uprawnieniem podmiotowym, a do obiektu, który może 
być dzierżawiony,
b) decyzja nie stanowi o posiadaniu uprawnień przez Wykonawcę (gdyż nie jest to działalność regulowana,  
którą  wykonuje  się  po  uzyskaniu koncesji,  licencji,  zezwolenia),  a  o  pozytywnym zaopiniowaniu danej 
lokalizacji przez Inspekcję Sanitarną w formie decyzji lub opinii (Zamawiający nie wie w jakiej lokalizacji i  
w  czyim  lokalu  będą  wytwarzane  posiłki  oraz  czy  zostanie  to  wykonane  w  lokalu  własnym,  a  może 
dzierżawionym czy też  przez  podwykonawcę,  więc  w zasadzie  do  oferty można  dołączyć  jakąkolwiek 
decyzję co mija się jednak z celem),
c) na dzień składania ofert Wykonawca nie musi dysponować lokalem, który w lokalizacji będącej siedzibą  
Zamawiającego jest mu obecnie zbędny, a będzie potrzebny po udzieleniu zamówienia,
d) zamawiane usługi mogą być świadczone przez każdy podmiot w kraju, zgodnie z ustawą o swobodzie 
działalności gospodarczej, bez zdobywania uprawnień podmiotowych.
Zwracamy się o usunięcie powyższego wymogu i  zastąpienie go oświadczeniem, w którym Wykonawca 
zobowiązuje się do podania najpóźniej w dniu zawarcia umowy adresu miejsca wytwarzania posiłków, w 
celu umożliwienia Zamawiającemu skierowania do Inspekcji Sanitarnej wniosku o ewentualną kontrolę i  
wyrażenie opinii o spełnianiu wymogów sanitarnych przez wskazany obiekt.
Zamawiający, stawiając ww. wymóg, którego spełnienie wykazuje się za pośrednictwem dołączonej decyzji  



PIS przekroczył uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w  
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,  oraz form,  w jakich te  
dokumenty mogą być składane i naruszył art. 25 ust. 1 Pzp.
 Zamawiający żąda także, aby decyzja była w zakresie produkcji i obrotu artykułami spożywczymi będącymi 
produktami  lub  półproduktami,  daniami  gotowymi,  odgrzewanymi,  z  użyciem  naczyń  wielorazowego 
użytku,  kanapek,  artykułów ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności  cateringowej.  Zapisy te 
odbiegają od obowiązujących norm i logiki ponieważ:
-Inspekcja  Sanitarna  nie  jest  zobowiązana  do  tak szczegółowego opisywania  przedmiotu  działalności  w 
obiekcie  w  treści  wydawanej  opinii  (przeważnie  wspomina  się  o  produkcji  związanej  z  żywieniem 
zbiorowym, w naczyniach wielorazowych / jednorazowych),
-żąda się zapisu w jej treści „z użyciem naczyń wielorazowego użytku” w przypadku żądania dostaw w 
naczyniach  jednorazowych.  Błędy popełnione  przez  Zamawiającego w tym zakresie  są  niespotykane  w 
zamówieniach publicznych u innych Zamawiających.
 III. Zgodnie z zapisami SIWZ warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony 
jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  wykonał  (a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  
wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie główne usługi, w tym co najmniej 
jedną, której wartość wynosi niemniej niż 100 000,00 PLN brutto. Za usługę główną Zamawiający uzna 
wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usług żywienia.
1.  Prosimy o modyfikację  zapisów SIWZ w tym zakresie  do stanu odpowiadającego prawu.  Zgodnie  z 
orzecznictwem  KIO  żądanie  takie  narusza  przepisy  Pzp.  Nie  jest  niczym  podyktowane  żądanie 
doświadczenia  o  wartości  zbliżonej,  równej  lub  przekraczającej  wartość  zamówienia.  Także  żądanie 
wykonania  dwóch  usług  podobnych  jest  ograniczeniem  dostępu  do  postępowania.  Jeżeli  każdy  z 
Zamawiających postępowałby tak jak Zamawiający w niniejszym postępowaniu to  dostęp oferentów do 
ubiegania się o udzielenie zamówienia byłby niemożliwy bo skutecznie uniemożliwione byłoby uzyskanie 
jakiegokolwiek  zamówienia,  gdyż  żaden  z  nich  nie  dysponowałby  żądanymi  referencjami  (nie  byłoby 
możliwości zdobycia ich pierwszy raz, z powodu takiego właśnie ograniczenia).
Nie można też pomijać faktu, że doświadczenie w zakresie żywienia powinno być mierzalne według ilości  
przygotowanych posiłków, a nie ich wartości, która jest bardzo różna. Doświadczenie oferenta, który np. jest  
spółką świadczącą usługi żywienia na rzecz szpitala będzie wysokie pod względem ilościowym, ale żądaną  
wartość  może  uzbierać  dopiero  po  znacznie  dłuższym  czasie  niż  restauracja  o  wysokich  cenach  
jednostkowych i bardzo małym ilościowym doświadczeniu w zakresie żywienia zbiorowego.
Zapisy SIWZ podlegają  zmianie  co najmniej  w zakresie  wartości  prac podobnych i  ich ilości.  Obecnie  
postawione warunki nie są proporcjonalne do zamawianej usługi.
 Orzecznictwo KIO w zakresie poruszonych wyżej  kwestii  jest  jednoznaczne i  przesądza o konieczności 
modyfikacji SIWZ.
Odp. Zamawiający zmiaenia  rozdział V  i VI i XIV, które otrzymują następujące brzmienie : 
„V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, 
Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej 
waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie 
będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed 
wszczęciem postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły 
„spełnia"/,,nie spełnia".

  2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp.”
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania 

przez nich warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1



1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
należy przedłożyć:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22  ust. 1 uPzp, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. W     przypadku     składania     oferty     wspólnej     ww.   
oświadczenie     składa     pełnomocnik     w     imieniu     wykonawców     składających     ofertę     wspólną.  
Poleganie na zasobach innych podmiotów art. 26 ust. 2b uPzp
1) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp tj. wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W     celu   
zachowania     formy     pisemnej     dokument     ten     musi     być     złożony     w     formie     oryginału     -  wzór   
pisemnego zobowiązania stanowi załącznik nr 6

2) Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od 
Wykonawcy przedłożenia dokumentu, który zawierał będzie w szczególności informacje na 
temat:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu za-

mówienia;
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawar-
cia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną, natomiast 
o terminie podpisania umowy telefonicznie na podany w ofercie nr telefonu stacjonarnego lub 
komórkowego. W przypadku braku numeru telefonu zamawiający skorzysta z drogi faksowej lub 
mailowej, a następnie prześle niezwłocznie niniejsze wezwanie pocztą.

2.Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu wykaz osób 
(imię i nazwisko, pesel, imię ojca, adres zameldowania), które będą wykonywać czynność dowozu 
wyżywienia na teren jednostki Policji, celem sprawdzenia w Krajowym Systemie Informacji Policji, 
czy nie ma przeciwwskazań tj. czy osoby nie są karane, do wydania osobom podanym w ww. 
wykazie przepustek i pozwoleń wjazdu na teren jednostki Policji przy ul. Kaszubskiej 35.

3.  Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie 
o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej lub decyzję o zatwierdzeniu zakładu jako spełniającego odpowiednie wymagania do 
celów działalności prowadzonej w zakresie produkcji i obrotu artykułami spożywczymi.”

Zamawiający przedłuża  termin  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  wniesienia  wadium na dzień 
27.11.2013r. Godziny składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostają bez zmian.

Wyk. K.O


