
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 
2004, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie kilku zapisów 
zawartych w SIWZ:

Pytanie:  Proszę  o  podanie  średniej  liczby  poszczególnych  posiłków  wydawanych  w  każdym  z 
ostatnich 12 miesięcy, np. od sierpnia 2005 do września 2006 r.
Odpowiedź: Należy liczyć wydawanie 100 poszczególnych posiłków dziennie tzn.100 śniadań, 100 
obiadów i 100 kolacji.

Pytanie: W rozdziale II/I/7 mowa jest o odpłatnych posiłkach udostępnianych w ramach tzw. usług 
środowiskowych – proszę o podanie średniej miesięcznej liczby wydawanych posiłków w tym trybie.
Odpowiedź: Placówka obecnie świadczy usługi żywienia dla środowiska dla  6 osób, w okresie letnim 
ok. 30 osobom wydawała posiłki  /  wczasowicze/.  Jednak firma, która wygra przetarg ma większe 
możliwości, gdyż w sąsiedztwie są dwa szpitale, uniwersytet gdański, dzienny dom pomocy.  Firma 
zewnętrzna działa na innych prawach niż my jako jednostka budżetowa.

Pytanie: W rozdziale II/I/20 mowa jest o odpłatności za media – proszę o podanie dotychczasowych 
kosztów jakie ponosiliście Państwo w ramach działalności kuchni lub o podanie ilości zużywanych 
poszczególnych  mediów w odniesieniu  do  kuchni.  Proszę  również  o  podanie  aktualnych  cen  na 
poszczególne jednostki mediów.
Odpowiedź:

• Energia elektryczna: śr. zużycie jest ok. 2800 kWh na miesiąc. Został zamontowany 
podlicznik. Łączna opłata zmienna za usługę przesyłową oraz energię czynną wynosi ok. 
0,31gr.netto/kWh.  

• Woda: Brak liczników dla kuchni. Dla wewnętrznych rozliczeń placówka przyjęła, że kuchnia 
zużywa 50 m3 wody na miesiąc. Łącznie za dostarczenie wody i  odprowadzenie ścieków 
stawka obecnie wynosi 5,47 zł netto/m3.

• Podgrzanie wody: Brak liczników.
• Łącznie za ciepło i usługi przesyłowe zmienne stawka wynosi 31,78 zł netto/ GJ, z czego po 

przeliczeniu zgodnie ze SIWZ za podgrzanie  1m3 wody stawka wyniesie ok.8 zł netto/ m3.
• Przewiduje się zamontowanie 11 wodomierzy.
• Gaz: Placówka średnio płaci za zużycie gazu 350 zł netto miesięcznie. Stawka obecnie 

wynosi 0,7480 zł netto/m3.
• Zmienna opłata za świadczenie usługi dystrybucji wynosi 0,3530 zł netto/m3
• Stała opłata za świadczenie usługi dystrybucji  wynosi 13,40 zł netto za miesiąc
• Opłata abonamentowa wynosi 7,50 zł netto za miesiąc.
• Wywóz nieczystości : Obecnie 27,80 zł netto/m3.

Pytanie:  W rozdziale II/I/25 mowa jest  o obowiązku Wykonawcy dostosowania kuchni  – proszę o 
sprecyzowanie i rozwinięcie tematu o działania jakie Wykonawca będzie musiał podając by sprostać 
wymogom. Czy są jakieś zalecenia Sanepidu w tym temacie z poprzednich kontroli  – jeśli  tak to 
proszę podać jakie?
Odpowiedź: Kuchnia spełnia wszelkie wymogi zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

Pytanie:  W  §  10  ust.  2c  mowa jest  o  karze  nakładanej  na  Wykonawcę za  niedotrzymanie  pory 
wydawania posiłku w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc. Wysokość kary w naszym 
odczuciu jest nieadekwatną w stosunku do przewinienia i  łączy się z postawieniem Wykonawcy w 
bardzo  niekorzystnej  pozycji.  Czy  skłonni  bylibyście  Państwo  zmienić  karę  z  wysokości  5% 
wynagrodzenia brutto na dany miesiąc na 5% wynagrodzenia brutto z wynagrodzenia Wykonawcy za 
dzień, w którym kara została nałożona?
Odpowiedź: Warunki umowy pozostawiamy bez zmian.



Pytanie: Załącznikiem do SIWZ są dwa dekadowe jadłospisy, niestety są one dostępne w Internecie w 
wersji  nieczytelnej  w  związku  z  tym zwracam się  z  prośbą  o  przesłanie  nowych  jadłospisów lub 
umożliwienie ich odbioru podczas wizji lokalnej.
Odpowiedź: Jadłospisy są do odbioru podczas wizji lokalnej kuchni.

Pytanie:  Ponadto  pragnę  zwrócić  Państwu  uwagę  na  zapis  dotyczący  zabezpieczenia  wadium. 
Zastrzegacie sobie Państwo, że przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło 
otwarcie ofert. Tymczasem, zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych bieg terminu 
związania  ofertą  rozpoczyna się  wraz  z  upływem terminu  składania  ofert.  Z  Państwa stanowiska 
można wysunąć konkluzję,  że w dniu  składania  ofert  Wykonawca nie  jest  związany ofertą,  którą 
składa.
Odpowiedź: Faktem jest, że zapis dotyczący zabezpieczenia wadium jest nieprecyzyjny i do końca 
niezgodny z art.85 ust 5 ustawy pzp. Na naszej stronie internetowej wprowadziliśmy aktualizację 
SIWZ.


