Zamawiający:
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Cekanowska 5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-177-19-68,
REGON: 004700728

Do wszystkich Wykonawców

Nasz znak: MOPS. 3801.33.1.2015

Data: 11.12.2015r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup gorącego posiłku wraz z usługą wydania lub dowozu gorącego posiłku dla klientów wskazanych przez
Zamawiającego w okresie od 04.01.2016r. do 31.12.2016r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W dniu 11.12.2015r. Zamawiający otrzymał zapytanie następującej treści:
„na dzień składania ofert wykonawca dysponuje punktem przygotowywania posiłków (kuchnia)
spełniającym wszystkie wymogi i lokalem „punkt żywieniowy” w Tomaszowie Mazowieckim. Lokal ten
spełnia wszystkie wymagania SANEPID (jako punkt żywienia zbiorowego) oraz jest położony w dzielnicy
centrum. Posiada decyzje SANEPID NA POPRZEDNIEGO WŁAŚCICIELA.
Ze względu na koszty wyposażenia i transportu mebli oraz sprzętu potrzebnego do odbioru my jako
wykonawca nie przeprowadzaliśmy własnego odbioru punktu żywieniowego w Tomaszowie
Mazowieckim.
Czy zamawiający dopuści naszą ofertę jeżeli przedstawimy umowę dzierżawy lokalu, decyzje SANEPID na
kuchnie przygotowującą posiłki, oraz środki transportu i pismo z Sanepid Tomaszów Mazowiecki że lokal
„punkt żywieniowy” będzie posiadał odbiór do dnia rozpoczęcia wydawania posiłków po spełnieniu
warunków.”.
ODPOWIEDŹ:

Niestety zgodnie z warunkami SIWZ lokal ma być „dopuszczony przez właściwy organ nadzoru
sanitarnego do prowadzenia zbiorowego żywienia" - czyli na dzień otwarcia ofert. Zamawiający nie
przewidział żadnej formy typu "promesa" czyli zapewnienia, że lokal zostanie odebrany. Jest to
uzasadnione właściwością postępowania. Takie zapewnienie co do przyszłego odbioru nawet jeśli złożone
jest przez sanepid nie ma mocy wiążącej. Po wyborze oferenta może okazać się że jednak taki odbiór nie
zostanie dokonany co zniweczy całe postępowanie i terminowość jego realizacji. Zresztą zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych oraz utrwaloną linią orzeczniczą KIO wykonawca ma wykazać, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert. A więc w tym dniu muszą być wykazane
wszystkie warunki określone w SIWZ. Dopuszczenie zatem oferty, z której wynika, że wykonawca spełni
wymagania SIWZ po dniu otwarcia ofert będą musiały skutkować wykluczeniem oferenta oraz uznaniem
oferty za odrzuconą.

