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Filharmonia Narodowa   

ul. Jasna 5 

00-950 Warszawa 

Warszawa, 5 czerwca 2017 r. 

 

ZP 1/05/2017 

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług społecznych cateringowych  

w związku z organizacją przez Filharmonię Narodową w Warszawie Balu 

Sylwestrowego 2017/2018  

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

 

Do dnia 5 czerwca 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do treści Ogłoszenia o 

zamówieniu na świadczenie usług społecznych cateringowych w związku z organizacją przez 

Filharmonię Narodową w Warszawie Balu Sylwestrowego 2017/2018: 

1. Pytanie nr 1: 

"Mam prośbę o doprecyzowanie zapisu Par. 6 pkt. 1.5 w umowie, która stanowi załącznik nr.6 do 

ogłoszenia przetargowego: 

„Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy polegające na nierealizowaniu Przedmiotu 

Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, zastosowanie produktów żywnościowych nieświeżych lub 

przeterminowanych lub niezapewnienie profesjonalnej i odpowiedniej obsługi kelnerskiej lub 

kucharskiej – w wysokości 30% Wynagrodzenia brutto określonego w Par.5 ust.1 Umowy. Naszym 

zdaniem powyższe sformułowanie ( dotyczące obsługi) jest zbyt ogólne.” 

 

Zamawiający informuje: 

W świetle Rozdziału 1 pkt 8 Ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest do 

przygotowania dla uczestników Balu potraw i napojów w oparciu o Menu zaproponowane przez 

Wykonawcę wraz z ofertą, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia. Opis przedmiotu 

zamówienia został szczegółowo opisany przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,  

w tym także wymagane przez Zamawiającego standardy pełnienia obsługi kelnerskiej  

i kucharskiej.  

Wobec powyższego Zamawiający uznaje, iż § 1 pkt 1.5 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 6 

do Ogłoszenia o zamówieniu, jest precyzyjny i nie wymaga zmiany. Zamawiający odmawia 

doprecyzowania 1 pkt 1.5 wzoru umowy. 
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2. Pytanie nr 2: 

"Prosimy również o umieszczenie w umowie zapisu z Ogłoszenia o zamówieniu  mówiącego o: 

„Zamawiający zastrzega, że ilość uczestników Balu może ulec zmianie, jednak nie więcej niż 300 

osób. W takim przypadku, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę co najmniej na 30 dni 

przed terminem realizacji Przedmiotu zamówienia, a cena za Przedmiot zamówienia zostanie 

powiększona lub pomniejszona, odpowiednio do faktycznej liczby uczestników Balu, zgodnie z 

cenami jednostkowymi, wynikającymi z ofert Wykonawcy” 

 

Zamawiający informuje: 

W świetle §1 ust. 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu: 

"4. W przypadku zmiany liczby uczestników Balu Sylwestrowego, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę co najmniej na 30 dni przez terminem realizacji Przedmiotu Umowy, a cena za 

Przedmiot zamówienia zostanie powiększona lub pomniejszona, odpowiednio do faktycznej liczby 

uczestników Balu, zgodnie z cenami jednostkowymi, wynikającymi z załącznika "Menu" do oferty 

Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.". 

Ogłoszenie o zamówieniu stanowi załącznik do Umowy, wobec czego stanowi jej integralną 

część.  

 

Niemniej jednak, w celu doprecyzowania obowiązków Stron Zamawiający dokonuje zmiany  §1 

ust. 4 wzoru umowy i nadaje mu następujące brzmienie: 

 

"4. Zamawiający zastrzega, że ilość uczestników Balu Sylwestrowego może ulec zmianie, jednak 

nie więcej niż 300 osób. W przypadku zmiany liczby uczestników Balu Sylwestrowego, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę co najmniej na 30 dni przez terminem realizacji 

Przedmiotu Umowy, a cena za Przedmiot zamówienia zostanie powiększona lub pomniejszona, 

odpowiednio do faktycznej liczby uczestników Balu, zgodnie z cenami jednostkowymi, 

wynikającymi z załącznika "Menu" do oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do  

Umowy. ". 

 

3. Zapytanie nr 3: 

 "Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ tj. :  

4.1. Kategoria "Przekąski zimne" - porcja co najmniej 220 g na osobę - 16 rodzajów, 

4.2. Kategoria "Sałatki" - porcja co najmniej 150 g na osobę - 6 rodzajów, 

4.3. Kategoria "Dania gorące" - porcja co najmniej 450 g na osobę - 13 rodzajów, 

 Czy każdego rodzaju przekąski ma być 220 g na osobę ? czy jest to waga ogólna ?  

To samo dotyczy kategorii "sałatki"  

Dania gorące - czy w tej kategorii w wadze 450 g / osobę ma być zawarta cena zestawu ( tj. sztuka 

mięsa plus dodatek skrobiowy plus dodatek warzywny) ? czy 450 g dotyczy tylko sztuki mięsa/ 

dania gorącego ?  

W związku z nieścisłościami proszę o wydłużenie terminu składania ofert. " 

 

Zamawiający informuje: 

Podana przez Zamawiającego minimalna waga porcji na osobę (tj. 220 g na osobę w przypadku 

kategorii "Przekąska zimna", 150 g na osobę w przypadku kategorii "Sałatka", 450 g na osobę w 

przypadku kategorii "Danie główne", 120 g w przypadku kategorii "Bufet słodki") odnosi się 

bezpośrednio do każdego rodzaju potrawy składającej się na Kategorię.  
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Wynika to z rozdziału 7 pkt 1.1Ogłoszenia o zamówieniu, w świetle którego "proponowane przez 

Wykonawcę Menu Balu, sporządzone wg formularza "Menu" stanowiącego załącznik nr 3 do 

Ogłoszenia, oraz określające - w zakresie i na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia, 

stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia - rodzaj potraw w ramach każdej wymaganej przez 

Zamawiającego kategorii potraw, ich liczbę i opis, ceny jednostkowe, wielkość porcji na osobę".  

 

W kategorii  "Dania gorące" w wymaganej przez Zamawiającego wadze porcji co najmniej 450 g 

mieści się całkowita cena za każdy rodzaj potrawy, tj. całkowitą cenę za dany zestaw na 1 osobę.  

  

W związku z faktem iż Zamawiający nie wprowadza zmian do treści ogłoszenia nie ulega 

przedłużeniu termin składania ofert.  

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu i są w wiążące dla 

Wykonawców.  

 


