
Pytanie:
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. 
j.  Dz.  U.  z  2010 r.,  Nr  113,  poz.  759 z  późn.  zm.)  prosimy o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia w poniższym zakresie: 
-  czy Zamawiający uzna,  że  Wykonawca  spełnia  warunek udziału  w postępowaniu  w zakresie 
niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  jeśli  wykaże,  iż  w  okresie   ostatnich  3  lat  przed  dniem 
wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  jest  krótszy –  w tym okresie 
wykonał, a w przypadku świadczeń usług okresowych lub ciągłych wykonuje przynajmniej 2 usługi 
gastronomiczne o charakterze podobnym (tj.  świadczy usługę żywienia całodzienną z realizacją 
różnych diet)  do przedmiotu zamówienia o  łącznej wartości równiej lub wyższej od 900.000 zł 
(słownie: dziewięćset tysięcy)? 
Sformułowany przez Państwa warunek udziału w postępowaniu jest bardzo rygorystyczny i jako 
taki może stanowić ograniczenie dostępu do zamówienia. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie uzna, że Wykonawca spełnia wymogi SIWZ, jeśli wykaże się świadczeniem tylko 
2 usług gastronomicznych (w specyfikacji mówi się o minimum 3).
Z  dotychczasowego  doświadczenia  oraz  analizy  rynku  przez  Zamawiajacego  (a  w  trosce  o 
podopiecznych  wymagających  diet  i  nieprzerwanego  dostępu  do  wyżywienia  o  odpowiedniej, 
wysokiej jakości) wynika, że  postawione warunki nie stanowiły problemu w wybraniu Wykonawcy 
z licznej grupy Oferentów.

Pytanie:
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. 
j.  Dz.  U.  z  2010 r.,  Nr  113,  poz.  759 z  późn.  zm.)  prosimy o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia w poniższym zakresie: 
- jakie dokumenty finansowe powinni złożyć wykonawcy, którzy prowadzą działalność  przez okres 
krótszy  niż  2  lata,  jeśli  firma  na  dzień  składania  ofert  nie  posiada  jeszcze  zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego za 2011 r., aby dowieść spełniania warunku udziału w postępowaniu? 
Odpowiedź:
Wymagany  jest  podpisany  przez  osoby  uprawnione  dokument  (oświadczenie,  zestawienie  lub 
sprawozdanie finansowe - rachunek wyników i strat, bilans) określający obroty, wynik finansowy, 
zobowiązania  i  należności  za  okres  nie  dłuższy  niż  ostatnie  2  lata  obrotowe,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  za  ten  okres  tj.  od  dnia  ropoczęcia  działalności  do 
30.04.2012 r.
Dołączone więc może zostać niezatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2011 podpisane przez 
upoważnione osoby.


