
 

 

Nr sprawy NZ8-241-217/2019       Lublin dnia 22.08.2019 r. 

 

Nazwa postępowania: Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników LPEC S.A. w okresie od dnia 

01.11.2019 r. do dnia 31.10.2020 r. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym, w odpowiedzi na opublikowane 

ogłoszenie o Zamówieniu i Specyfikację, Oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, zgodnie  
z Regulaminem zakupów Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej LPEC S.A., pod adresem: www.lpec.pl – zakładka: Przetargi 
→Regulaminy. 

 

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ  

Uprzejmie informuję, że w dniu 21.08.2019 r. (L.dz. 4047/19 z dnia 20.08.2019 r.) wpłynęły pytania 
dotyczące ww. postępowania. 

W związku z powyższym treść wniesionych pytań podaje się do wiadomości Wykonawcom, którym 
wysłano informację o wszczęciu postępowania oraz udziela się następującej odpowiedzi w tej sprawie: 
Pytania (L.dz. 4047/19) 

W związku z prowadzonym postępowaniem  prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości: 
 

1. Proszę o podanie liczby wydanych posiłków w poszczególnych miesiącach za okres lipiec 2018 – 
lipiec 2019.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ilość wydanych posiłków w poszczególnych miesiącach wyglądała 
następująco: 
VII, VIII, IX, X. 2018 r. – nie zamawiano żadnych posiłków profilaktycznych; 
XI. 2018 r. – ok. 1 000 szt. zamówionych posiłków; 
XII. 2018 r. – ok. 800 szt. zamówionych posiłków; 
I. 2019 r. – ok. 800 szt. zamówionych posiłków; 
II.2019 r. – ok. 700 szt. zamówionych posiłków; 
III. 2019 r. – ok. 800 szt. zamówionych posiłków; 
IV, V, VI, VII.2019 r. – nie zamawiano żadnych posiłków profilaktycznych. 
Powyższe ilości posiłków zawierały również posiłki na awarie. 
 
2. Proszę o podanie informacji jaka stawka żywieniowa obowiązywała dotychczas.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie ma obowiązku podawania informacji o dotychczasowych stawkach 

żywieniowych. 

3. Czy w przypadku zmniejszenia liczby żywionych Zamawiający wyraża zgodę na negocjację ceny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji handlowych po podpisaniu umowy. Ponadto 

Zamawiający informuje, że cena jednostkowa posiłku netto przez okres trwania umowy będzie stała. 

4. Proszę o podanie informacji ile razy w ciągu ostatniego roku zamawiane były posiłki dodatkowo (w 

trybie awaryjnym)? 

Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatniego roku w trybie awaryjnym po godzinach pracy spółki 

zdarzyło się 5 dostaw, przy czym ilość zamawianych posiłków w przypadku awarii jest mniejsza niż 

przy zamówieniach dokonywanych w czasie pracy spółki.  

5. Proszę o podanie informacji z jakim wyprzedzeniem czasowym zgłaszane będą zamówienia na 
posiłki w przypadku awarii? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przypuszczalnie będzie to okres trzech godzin, niemniej jest to kwestia 
indywidualnego ustalenia z Kierownikiem poszczególnej Komórki Organizacyjnej w dniu wystąpienia 
awarii. 

6. Czy w przypadku awarii po godzinach pracy spółki oraz w dniach wolnych ustawowo od pracy 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dowozu posiłków w dwóch różnych przedziałach czasowych 
tj.  9.30-10.30 oraz 17-18? 

http://www.lpec.pl/


Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy dostawa odbędzie się w 
jednym, wybranym przydziale czasowym ustalonym przez osobę Zamawiającą. W dniach pracy 
spółki może zdarzyć się sytuacja, że dowóz posiłków odbędzie się w dwóch różnych przedziałach 
czasowych. 

7. Jaka zostanie ustalona forma informowania Wykonawcy o zaistniałej awarii i ilości potrzebnych 
posiłków w dniu ustawowo wolnym od pracy ? 
Odpowiedź: 
Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o zapotrzebowaniu na posiłki (w przypadku 
awarii). 

8. Prosimy o doprecyzowanie co oznacza zapis „Dostawa posiłków w takiej sytuacji będzie odbywać 
się do wskazanych miejsc” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zapis ten oznacza, że posiłki należy dowieźć pod adres, pod którym 
doszło do awarii. Informacje o miejscu dostawy zostaną przekazane podczas rozmowy telefonicznej 
z osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. 

9. Proszę o podanie informacji czy odpady pokonsumpcyjne będą utylizowane przez zamawiającego, 
to samo dotyczy naczyń jednorazowego użytku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż odpady pokonsumpcyjne będą utylizowane we własnym zakresie przez 
Zamawiającego. 

 

Treść udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi jest wiążąca i stanowi integralną część SIWZ, 
znak sprawy: NZ8-241-217/2019. Należy je uwzględnić przygotowując ofertę. 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 
 
 
Otrzymują: 
1 x Wykonawca, który złożył pismo z pytaniami; 
1 x Wykonawcy, do których wysłano informację o wszczęciu postępowania; 
1 x strona internetowa; 
1 x NZ8 a/a. 
 

 

 

 

 


