Puck, dn. 05.01.2021 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art.
138o ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usługi cateringowej
(całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych) wraz z dostawą posiłków do
Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku, znak ZP/16/2020

Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w sposób
określony poniżej:
1. Pkt. V. 2 ppkt. 2) lit. a) otrzymuje brzmienie:
a) wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie kompleksowego
żywienia pacjentów świadczoną w placówkach służby zdrowia, nieprzerwanie przez
okres 12 miesięcy, o wartości nie niższej niż 300.000,00 zł brutto.
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli
część zamówienia już faktycznie wykonana spełni
wymogi określone przez
Zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.
2. Pkt VI.4 otrzymuje brzmienie::
W celu potwierdzenia że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego, wykonawcy załączą do oferty certyfikat potwierdzający
posiadanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Żywności HACCP,
a w przypadku podmiotów nieposiadających certyfikatu, oświadczenie o wdrożeniu
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Żywności HACCP wraz z
zobowiązaniem że wykonawca przedstawi na każde żądanie zamawiającego do wglądu
aktualną dokumentację HACCP (wg wzoru na załączniku nr 6).
3. W formularzu ofertowym, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Oświadczam/y, że wsad do kotła zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, będzie
wynosił min 10,00 brutto
4. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia, w pkt
III dodano pkt 1 i 2 o treści:
o Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania 2 razy w tygodniu kolacji na
ciepło. Wykonawca będzie realizował trzy cykle transportowe w ciągu jednej
doby.
o Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, w okresie
obowiązywania stanu epidemii wymogu, zgodnie z którym Wykonawca
zobowiązany
będzie
dostarczać
posiłki
w
opakowaniach
jednorazowych.
W
przypadku
wystąpienia
okoliczności
uzasadniających wprowadzenie powyższego wymogu, Zamawiający
poinformuje
Wykonawcę
o
tym
fakcie
pismem.
Podstawą
wprowadzenia zmian będzie podpisany przez strony aneks, zgodnie z
par 8 ust. 2 pkt 4 wzoru aneks.
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000462529, NIP: 587 170 04 18, REGON: 000308229
Kapitał zakładowy 7 041 846,74 PLN

Kolejne punkty przyjmują numerację chronologiczną.
5. We wzorze umowy wprowadzono następujące zmiany:
1) §1 ust. 1 4 otrzymuje brzmienie:
W przypadku, gdy ilość przedmiotu zamówienia objętego umową będzie mniejsza
od szacowanej w Załączniku nr 1 Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę
2) §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
3) Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie netto w kwocie ………………zł (słownie:
……………………………………………………………………………….……),
tj. brutto w kwocie ……………. zł (słownie: ………………….…………………..), w tym
podatek VAT
w obowiązującej wysokości.
4) §7 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
za świadczenie usługi z naruszeniem postanowień Szczegółowego opisu
przedmiotu umowy, tj. świadczenie usługi w kuchni lub przy pomocy środków
transportu niespełniających wymogów określonych w umowie, w wysokości
500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia nie więcej jak 20 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 ,
5) §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % łącznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1.
6) W §7 ust. 7, wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Zamawiający ma prawo
wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę, a w
szczególności
7) W §8:
a) W ust. 2 usuwa się pkt 2)
b) Ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Zmiany sposobu wykonania zamówienia, jeśli przyczyni się to do podniesienia jakości
świadczonej usługi lub zwiększy bezpieczeństwo realizowanej usługi.
c) W ust. 2 dodaje się pkt 4), 5) i 6) o treści:
4)Zmiany polegającej na wprowadzeniu dodatkowych wymogów sanitarnych w
okresie obowiązywania stanu epidemii, w tym m.in. obowiązku dostarczania
posiłków w opakowaniach jednorazowych.
5) w przypadku zmiany o której mowa w pkt 4) Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy po obowiązkowym przeprowadzeniu
negocjacji.
6) strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wystąpi z pisemnym
uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kosztów.
Kolejne punkty uzyskują numerację chronologiczną.
8) § 9 otrzymuje tytuł: Zmiana umowy w związku z wprowadzeniem stanu
epidemii
9) W § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z
wprowadzeniem stanu epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte
wykonanie Umowy.
2. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności
związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na należyte wykonanie Umowy, o
ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

10) W § 9 ust. 5 usuwa się tiret 5, 9 i 10
11) § 9 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
12) W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia objętych umową, w wyniku
okoliczności wymienionych w ust. 1, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w
całości lub w spornej części.
13) §10 Odstąpienie od umowy – wypowiedzenie umowy otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym
w przypadku gdy:
1) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozpocznie się proces
likwidacji firmy WYKONAWCY,
2) został wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY.
2. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje
możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy.
4. Oświadczenie w sprawie odstąpienia musi być złożone w formie pisemnej i musi
zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.
5. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 90 dniowego okresu
wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczony będzie od pierwszego dnia
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym jedna ze Stron złożyła
wypowiedzenie. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi być złożone w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
6. Zmieniona, ujednolicona treść Ogłoszenia raz z załącznikami, stanowi załącznik do
niniejszego pisma.
W związku z dokonanymi zmianami, w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia
wprowadzonych zmian w treści składanych ofert, zmianie ulega termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2021 roku do godz. 10:30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 roku o godz. 11:30
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