
MIEJSK! OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
41-250 CZELADZ; UL. 17 LIPCA 27

tel. (032| 265-14-42, (032) 265-68-11

www. m ops. czeladz. p|, e-mai l : mops@m ops. czeladz. p|
Czeladż 20,12.2017r,

ZPl59/u/MoPs/17

ZamawiĄący informuje, iż w dniu ,19.,12.2017r. wpłynęło zapytanie do treści zawańej w Warunkach

Zamowienia dla zamowienia na usługi społeczne na podstawie przepisów ań. 13B"o" ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej ,,ustawąPzp" ponizej kwoty 750 000 euro pt.:

,,Posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od

02.a1.2018 r do 31 .12.20'l8r".

Pytanie 1.

Wykonawca nie rozumie kryterium oceny ofeń opisanego przez ZamawiĄącego w S|WZ pkt, 11.2 -

Kryterium ll - Doświadczenie wykonawcy w przedmiocie zamowienia. W związku z niniejszym faktem, w

celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania, które zapewni uczciwą konkurencję wśród Wykonawców

składających oferty prosimy o informację co dokładnie Zamawiający ma na myśli w wymaganiach

dotyczących SlWZ pkt, 11.2 - Kryterium ll - Doświadczenie wykonawcy w przedmiocie zamowienia.

Czy Wykonawca ma się wykazac doświadczeniem w latach działalności firmy czy może należy zsumować

okres wykonania konkretnych kontraktów tak aby suma dawała określoną liczbę lat?

Wnosimy o jasne doprecyzowanie.

Odpowiedź

Wykonawca ma się wykazaó doświadczeniem w latach działalności firmy. Ocena indywidualna

przeprowadzona będzie w oparciu o wykazane zadania w ZaŁ nr 7 do WZ zgodnie z pzedmiotem

zamowienia. Wystarczy wskazać 1 usługę w danym roku działalności zgodną z pzedmiotem zamówienia,

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy - załącznikow nr 4a i 4b do S|WZ

umozliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, Proponujemy

wprowadzenie następującego zapisu :

,,Kazda ze stron moźe wypowiedziec umowę z ważnych powodow z zachowaniem 1-miesięcznego okresu

wypowiedzenia."

W momencie zawierania stosunku prawnego strony nie są w stanie pzewidziec wszystkich okoliczności oraz

czynnikow mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla kazdej ze stron.

Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw

prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodow nie mają

mozliwości kontynuowania wspołpracy na dotychczasowych warunkach

Odpowiedż
Zamawiający nie wyraźa zgody.
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