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KANCELAR IA  
SENATU  

KOMISJA PRZETARGOWA  

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usług 
cateringowych.  

 

WYJAŚNIENIA treści ogłoszenia o zamówieniu 
 

(Na podstawie pkt IV, ust 4.4. i 4.5. ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31 grudnia 2020r.) 

 
W związku z nadesłanymi 13 stycznia 2021 r. wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści 
ogłoszenia o zamówieniu z 31 grudnia 2020 r. w ww. postępowaniu, Kancelaria Senatu 
udziela następujących wyjaśnień: 
Pytanie 1: 
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania w ramach postępowania 
nr BPKO.SZP.350.27.2020 – na świadczenie usług cateringowych.  
I.1.7.k – dekoracje stołów. W obecnym reżimie sanitarnym, obowiązującym od czerwca 
2020 – nie ma możliwości zapewniania żadnych dekoracji kwiatowych na stołach, ani też 
innych dekoracji na stołach. Jakiego rodzaju dekoracje ma na myśli Zamawiający? 
Wymóg „świeżych dekoracji kwiatowych” pojawia się m.in. w OPZ, pkt. 8.3-8.5.  
Odpowiedź 1: 
Wykonawcę i zamawiającego obowiązują przepisy dotyczące stanu epidemii i związanego 
z nim zaostrzonego reżimu sanitarnego. Dekoracje stołów w czasie zaostrzonego reżimu 
sanitarnego w gastronomii w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 nie będą 
wymagane przez zamawiającego. Po zniesieniu zaostrzeń zamawiający powróci do 
wymagania dekoracji stołów.  
 
Pytanie 2: 
VIII.8.3 – w kryterium „aranżacja stołów” wymagane są fotografie opatrzone opisem, w 
tym miejscem wykonania fotografii i datą realizacji usługi. Czy należy przez to rozumieć, 
że na fotografiach mają zostać przedstawione zrealizowane w przeszłości wydarzenia, i 
nie może to być fotografia poglądowa? Obawę naszą budzi wymóg „na fotografiach muszą 
być widoczne potrawy, nakrycia (talerze, sztućce), patery, podgrzewacze itp., oraz 
dekoracja stołów i bufetów oraz całość aranżacji”. W przypadku zdjęć z usług 
realizowanych przed pandemią (obecnie takich usług nie możemy od wielu miesięcy 
realizować z uwagi na pandemię) nie zawsze zdjęcia będą odpowiadać tym wymogom, 
gdyż były robione na potrzeby ogólne firmy, lub miały na celu np. pokazanie tylko 
wybranych elementów aranżacji. Czy zatem możliwe jest przedstawienie fotografii 
przygotowanych na potrzeby aktualnego postępowania, a nie podczas realizacji usługi w 
przeszłości?   
 
Odpowiedź 2: 
Nie, prosimy o fotografie różnych aranżacji stołów z usług zrealizowanych przed 13 marca 
2020 r., tj. przed dniem obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
zagrożenia epidemicznego. W przypadku niedysponowania przez wykonawcę ww. 
fotografiami nie zostaną przyznane punkt w kryterium „aranżacja stołów”. 

Do wszystkich wykonawców:  
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Pytanie 3: 
OPZ, pkt. 8 – część wymaganych świadczeń jest różna od obecnie obowiązujących zasad 
reżimu sanitarnego (np. „świeże dekoracje kwiatowe” na życzenie Zamawiającego, lub 
brak możliwości zapewnienia dodatków w jednorazowych opakowaniach). Obecnie 
dekoracji nie można zapewniać, podobnie jak wymagane jest zapewnienie dodatków w 
jednorazowych opakowaniach. Zwłaszcza świeże dekoracje kwiatowe będą wpływać na 
wycenę usługi – proponujemy wycofanie tego punktu z OPZ, a w razie przywrócenia 
możliwości zapewniania dekoracji kwiatowych – odrębne ich wycenianie. 
Odpowiedź 3: 
Nie, w wycenie usługi należy uwzględnić dekoracje stołów. 
 
Pytanie 4: 
OPZ, pkt. 10 – ile win należy przedstawić w propozycjach? Czy po 1 rodzaju (białego, 
czerwonego, musującego)?  
Odpowiedź 4: 
Tak, co najmniej po jednym lub więcej, aby można było dokonać wyboru jednego z każdej 
kategorii. 
 
Pytanie 5: 
Projekt Umowy, par. 7, pkt 3 i 6 – co się kryje pod określeniem „zasady współpracy 
z Zamawiającym” w odniesieniu do kar umownych w przypadku naruszenia tych zasad?  
Odpowiedź 5: 
W ust. 3 i ust. 6 paragrafu 7 umowy zamawiający odniósł się do wybranych postanowień 
opz i umowy (przez zwrot „w szczególności”), których nienależyta realizacja skutkuje 
naliczeniem kar umownych. Zasady współpracy z zamawiającym należy traktować 
szerzej, czyli naruszenie pozostałych, niewymienionych w tych ustępach zasad 
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i w umowie, z wyłączeniem zasad, których 
stosowanie nie jest możliwe ze względu na obowiązujący stan epidemii i reżim sanitarny. 

 
Pytanie 6: 
Pkt. VIII.8.1.1) – należy przedstawić kartę dań, w której wpisane zostaną „potrawy z ich 
opisem”. Co dokładnie powinno składać się na opis dań? Czy należy to rozumieć jak 
w przykładowym daniu poniżej? Czy też należy podać inne, więcej informacji?   
Ciasta i desery:  
Nazwa: Sernik 
Opis: Sernik z białą czekoladą (czy należy także uwzględnić wszystkie inne składniki 
dania np. sos czekoladowy?) 
Odpowiedź 6: 
Opis powinien pozwolić zamawiającemu na zidentyfikowanie potrawy (nie wymagamy 
podania składników użytych do produkcji). Często nazwy podane w menu nie pozwalają 
na identyfikację potrawy, np.”: 
sernik szefa kuchni 
opis: sernik z wiśniami polany sosem czekoladowym 
lub 
czekoladowe marzenie 
opis: tort czekoladowy z musem z czekolady i z wiśniami 
lub  
pieczeń staropolska 
opis: pieczeń z polędwicy wołowej w ziołach, z grzybami. 

 
Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców i stanowią 
integralną część ogłoszenia o zamówieniu. W związku z nimi nie przedłużono terminu 
składania ofert. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Przetargowej 
(-) 
Magdalena Maćkowiak 


