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L.dz. PP/503/2021            Bogatynia, 04.03.2021r. 

 

 

Dotyczy:  postępowania zakupowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
15/MS/PP/2021 Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowych dla gastronomii Spółki 
MegaSerwis sp. z o.o. 

Zamawiający – MegaSerwis sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, informuje, iż w postępowaniu wpłynęły od 
Wykonawcy zapytania, na które udziela poniższych odpowiedzi: 

 
1. Pytanie nr 1:  

Ad. SWZ pkt. 12.1.1. 
W sytuacji gdy nie pozyskamy zaświadczeń o niezaleganiu z właściwych urzędów, z przyczyn od nas 
niezależnych, w terminie do daty składania ofert, wskazanej ogłoszeniu o zamówieniu niepublicznym; czy 
przyjęte zostanie oświadczenie własne o niezaleganiu, potwierdzone przez reprezentanta Spółki, 
a w sytuacji wyboru naszej oferty do dalszego postępowania/podpisania umowy, 
przedstawione/uzupełnione zostaną zaświadczenia z właściwych urzędów? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu  zobowiązany jest do 

złożenia Zaświadczeń, o których mowa w pkt. 12.1.2.  

Zgodnie z pkt. 25.5. SWZ, w toku badania i oceny ofert Komisja przetargowa może wezwać Wykonawców, 

którzy w określonym terminie nie złożyli pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego lub złożyli pełnomocnictwa, dokumenty, oświadczenia zawierające braki lub błędy, do ich 

uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. 

2. Pytanie nr 2: 

Ad. Załącznik nr 2 do SWZ 
W zakresie zmiany wysokości ceny wskazano istotne czynniki cenotwórcze, wśród wymienionych są 
wysokości opłat administracyjnych, zmiana cen stawek podatków i opłat. Czy do istotnych czynnikach 
cenotwórczych włączone są istotne zmiany cen surowców rejestrowane na rynkach europejskich 
i światowych, wynikające nie tylko z sytuacji fource majeure? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do istotnych czynnikach cenotwórczych nie są włączone istotne zmiany cen surowców rejestrowane na 

rynkach europejskich i światowych,  a które wynikają z sytuacji nie związanych z „siłą wyższą”. 

3. Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający w pozycji 90 dopuści menubox wyprodukowany z XPP? Jest to w pełni nadający się do 
recyklingu wyrób zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający w poz. 90 dopuszcza menubox wyprodukowany z XPP. 
 

4. Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający w pozycji 91 dopuści menubox wyprodukowany z XPP? Jest to w pełni nadający się do 

recyklingu wyrób zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający w poz. 91 dopuszcza menubox wyprodukowany z XPP. 
 

5. Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający kształtując warunki realizacji zamówienia, może wprowadzić w umowie zapis „inne 

możliwości zmiany ceny, które maja wpływ na realizację zamówienia” takie jak wahania kursów walut, 
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wzrost cen surowców czy wskaźnik inflacji? Przy obecnych wahaniach cen surowców nie da się 

zagwarantować stałości cen. Ewentualnie skrócić czas realizacji umowy na 6 miesięcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia treść projektu Umowy. W §3 usuwa się 

dotychczasowe brzmienie ust. 6 o stałości cen jednostkowych i dodaje nowe zapisy ust. 6-12. 

W związku z powyższym modyfikuje się: 

1. treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (pkt 8.5.),  

2. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) poz. 90 i 91,  

3. Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt Umowy (IPU).  

Zmiany oznaczono kolorem czerwonym w załączonej treści dokumentów. 

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział 

w przedmiotowym postępowaniu. Treść Ogłoszenia/SWZ należy odczytywać wraz z odpowiedziami 

i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

W pozostałym zakresie zapisy Ogłoszenia/SWZ nie ulegają zmianie.  

 
 

Z poważaniem 
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