
Gdańsk. dn.26.10.2006r.

Dotyczy zadawanych pytań przez oferentów do SIWZ na świadczenie usług gastronomicznych.

Pytanie:  Czy  po  zakończeniu  kontraktu  Zamawiający  przyjmie  w  trybie  art.23’  KP  pracowników 
zatrudnionych przez Wykonawcę przy bezpośrednim wykonaniu usługi w jego obiekcie?
Odpowiedź: Nie możemy dać takich gwarancji.

Pytanie:  W  jaki  sposób  i  w  którym miejscu  oferty  Wykonawca  powinien  podać  cenę  całkowitą 
konieczną do wyliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w jaki sposób ją wyliczyć?
Odpowiedź: Zabezpieczenie należy ustalić zgodnie z art. 150 ustawy pzp. Do SIWZ jest dołączony 
wzór  umowy  na  świadczenie  usług  gastronomicznych.  W  umowie  w  §9  pkt  3  należy  wpisać 
maksymalną  sumę  wynagrodzenia  i  od  tej  kwoty  policzyć  należne  zabezpieczenie  wykonania 
umowy.

Pytanie:  Czy  Zamawiający  nie  wnosi  sprzeciwu,  aby  z  kuchni  świadczono  usługi  dla  innych 
odbiorców z zewnątrz?
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wnosił sprzeciwu po uprzednim uzgodnieniu – wynika to ze 
SIWZ.

Pytanie: Jakie są średnie miesięczne koszty zużycia mediów?
Odpowiedź: Na to pytanie jest odpowiedź na naszej stronie internetowej.

Pytanie: Czy Zamawiający poda następujące informacje dotyczące olicznikowania:
• woda – jaka jest średnica rur w celu założenia odpowiedniego licznika oraz ilość punktów 

ciepłej i zimnej wody?
• prąd – jaka ma być liczba liczników jednofazowych i ilość liczników trzyfazowych?

Odpowiedź: Razem potrzebne jest 11 liczników: 6 na zimną wodę i 5 na ciepłą wodę. Średnica rur 
wynosi ½ cala. Kuchnia ma swój podlicznik na prąd.

Pytanie: Proszę o podanie liczby osobodni w poszczególnych miesiącach w ciągu ostatniego roku.
Odpowiedź: Średnia liczba osobodni mieszkańców żywionych wyniosła w miesiącu 2970 w okresie 
od stycznia do września 2006 r.

Pytanie: Jaką szacunkową ilość posiłków przewiduje Zamawiający jako realizację punktu 1.7 
rozdziału II SIWZ ?
Odpowiedź: Obecnie w ramach tzw. usług środowiskowych wydawanych jest ok.5 posiłków. 
Pracownicy Domu z posiłków nie korzystają.

Pytanie: Proszę o podanie opłat za media za ostatnie 6 miesięcy.
Odpowiedź: Analiza kosztów ( media i wywóz nieczystości) została zamieszczona w odpowiedzi na 
zapytania  z dnia 24.10.2006 r., na naszej stronie internetowej.

Pytanie: Czy załącznik nr 8 zawiera wszystkie składniki płacowe, proszę o podanie wysokości 
odpraw emerytalnych.
Odpowiedź: Załącznik nr 8 zawiera wszystkie składniki płacowe. Nie przewiduje się odpraw 
emerytalnych.



Pytanie: Powołując się na jawność finansów publicznych proszę o informację jaka jest obecnie 
obowiązująca stawka osobodnia
Odpowiedź: Z ksiąg rachunkowych wynika, że za okres od stycznia do września 2006 r. koszt 
jednego osobodnia żywienia mieszkańca wyniósł 15,07 zł.

Pytanie: Powołując się na art.96 ust. 3 UZP, że protokół jest jawny, a ustawa nie zawiera w zakresie 
dostępu do niego proszę o przesłanie kopii druku ZP-1.
Odpowiedź: Zgodnie z art. 96 ust.3 Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (załączniki) oraz na 
bieżąco, w momencie sporządzania (protokół). Jeśli chodzi o druki ZP-1 są one ogólnie dostępne np. 
w Dzienniku Ustaw nr 87/2006, rozporządzenie z dnia 19.05.2006 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. 


