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Otrzymują: wg rozdzielnika
Dotyczy: Przetarg Nr 22/2013 p.t.: Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach
na terenie Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2013/2014.
Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do
Zamawiającego w dniu 18.07.2013 do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy Czarny
Dunajec w roku szkolnym 2013/2014, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi
odpowiedziami
Zapytanie nr 1
Szanowny Panie Wójcie, mając na uwadze ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania
prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego dot. Świadczenia usługi dożywania uczniów w
szkołach na terenie Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2013/2014 zwracam się z uprzejmą
prośbą o sprecyzowanie jednego z punktów przedmiotowego ogłoszenia przetargowego. Zapytanie
swe kieruje zgodnie z ppkt 7 oraz 8 zawartym w sekcji II, pkt II. 1.4 w/w ogłoszenia mówiącym o:
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego
przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach.
Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości
specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania,
8.

W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do
przygotowania i złożenia oferty.

W związku z powyższym, mając na uwadze sekcję drugą w/w ogłoszenia: przedmiot zamówienia,
pkt. II. 1.4. tj. określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a w nim zawarty ppkt
3. Dostawca zobowiązany jest do wydawania posiłków w szkołach przez własny personel
zapewnienie sztućców i naczyń na których będą spożywane posiłki. Po wydanych obiadach
posprzątanie i zabranie brudnych naczyń, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
- co zamawiający rozumie przez pojecie: własny personel, bo z w/w ppkt można sadzić, że ma to
być osoba tylko i wyłącznie zatrudniona przez wykonawcę i nie jest tu sprecyzowane czy może ona
również być pracownikiem danej szkoły, który za zgodą dyrekcji może pełnić tę funkcję. Jest to
bardzo istotne ponieważ w praktyce wynikałoby, że wykonawca każdorazowo byłby zobowiązany
do oddelegowani w czasie samego wydawania posiłków do każdej szkoły ze szkół przynajmmniej
po jednym pracowniku, co łącznie dałoby liczbę 13 osób i wiązałoby się z ogromnymi kosztami o
których to startujący do przetargu powinni być jasno i precyzyjnie poinformowani.
- proszę również o udzielenie dalszej odpowiedzi dot. w/w ppkt, a w szczególności sformułowania:
zapewnienie sztućców i naczyń na których będą spożywane posiłki. Po wydanych obiadach
posprzątanie i zabranie brudnych naczyń.
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Proszę o sprecyzowanie czy dotyczy to każdej ze szkół, czy jedynie szkół w których dostarczane są
posiłki w naczyniach jednorazowych. Zatem czy sztućce i talerze wielokrotnego użytku również
należałoby zbierać do mycia, czy chodzi jedynie o zbieranie naczyń jednorazowego użytku? Czy
w/w zastawa stołowa wielokrotnego użytku ma być tyko i wyłącznie własnością wykonawcy, czy
może tez być zastawa szkolną?
Co zamawiający rozumie pod pojęciem „posprzątanie”? Posprzątanie całej stołówki, samego
miejsca wydawania, czy też może jedynie zabranie brudnych naczyń?
Mając na uwadze powyższe oraz dobro prawidłowego toku postępowania przetargowego,
uprzejmie proszę o szczegółową odpowiedz na moje pytania.
Odpowiedź Zamawiającego:
1) Zamawiający wymaga by Wykonawca świadczący usługę dożywiania, dysponował osobami
(personelem) odpowiedzialnymi za realizowanie usługi w wymaganym zakresie (wydawanie
posiłków, itp.).
Wykonawca ma dowolność w zakresie formy dysponowania personelem przewidzianym do
realizacji zamówienia.
Nie jest w gestii Zamawiającego wskazywanie tych osób.
2) Wykonawca ma przewidzieć i zapewnić we własnym zakresie sztućce oraz naczynia do
spożywania posiłków.
W przypadku dysponowania przez daną placówkę szkolną, własnymi talerzami i sztućcami,
istnieje możliwość by Wykonawca po wcześniejszych ustaleniach z dyrekcją tej placówki,
mógł wydawać posiłki w naczyniach należących do tej szkoły
3) Pod pojęciem posprzątanie Zamawiający rozumie: zabranie naczyń jednorazowych, umycie
naczyń wielokrotnego użytku (szkolnych i własnych), zabranie resztek i śmieci po wydanych
posiłkach.

Z poważaniem:
Wójt Gminy
Józef Babicz
Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania (wszyscy)
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a
Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl

2

