
Zapytania do SIWZ z dnia 31.10.2006r godz.16.24.

Pytanie: Prosimy o podanie ilości dodatków jakie Wykonawca musi zapewnić podopiecznym 
ośrodka?
Odpowiedź: Na terapię zajęciową podane są ilości produktów w stosunku miesięcznym w 
SIWZ w Roz. II ust.I pkt.3. Wartość tych produktów nie powinna być wyższa niż 50 zł brutto.
Urodziny odbywają się co miesiąc lub co dwa miesiące. Należy liczyć średnio 10 
mieszkańców miesięcznie.
Dla mieszkańców, po południu dostępna jest herbata w termosie o pojemności 20 l 
/wystawiona na parterze/, 2 bochenki chleba dostępne u pielęgniarek.

Pytanie: Jaka jest wartość przejmowanego mienia, które Wykonawca musi ubezpieczyć?
Odpowiedź: Wg ksiąg rachunkowych wartość mienia przeznaczonego do przekazania 
wynosi 120 tyś. zł. 

Pytanie: Czy przewidywany wsad do kotła (6,50) obejmuje również produkty dodatkowe i 
imprezy okolicznościowe?
Odpowiedź: Generalnie tak. Jeżeli impreza będzie odbywała się z większą ilością gości  z 
zewnątrz, Zamawiający przewiduje, że koszt napojów / kawa, piwo, napoje smakowe/ będzie 
pokrywał z własnego budżetu, a za zamówione dodatkowe posiłki i jakiego rodzaju będzie 
negocjował cenę z Wykonawcą.

Pytanie: Czy Zamawiający dysponuje pojemnikami do transportu posiłków?
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wózkiem bemarowym  z pojemnikami do rozwożenia 
posiłków na piętra. Jeżeli nie korzysta się z wózka bemarowego jest wózek i garnki w których 
rozwozi się posiłki.

Pytanie: Prosimy o podanie harmonogramu  imprez okolicznościowych ich charakteru oraz 
przewidywanej wartości netto produktów jakie Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu?
Odpowiedź: Harmonogram imprez:

- jedna zabawa karnawałowa
- przywitanie lata / czerwiec /
- zabawa andrzejkowa / listopad / 

W/w imprezy są główne. Dodatkowo uczestniczy ok. 50 osób z zewnątrz.
Nie potrafimy podać podać wartość produktów netto. 
Inne imprezy jak: Dzień Babci i Dziadka czy spotkania z dziećmi ze szkół są imprezami 
kameralnymi i poczęstunek ma mieścić się w ramach wsadu do kotła. 
Wszystkie imprezy Zamawiający planuje z wyprzedzeniem i będzie to uzgadniał z 
Wykonawcą. 

Pytanie: Jaka jest wartość netto produktów przewidziana do przekazania zamawiającemu na 
terapie?
Odpowiedź: Szacujemy, że wartość netto produktów wyniesie ok. 45 zł. miesięcznie.

Pytanie: Czy zamawiający wyraża zgodę na produkowanie posiłków dla osób trzecich oraz 
ich wywóz z placówki?
Odpowiedź: Wyrazi zgodę, po uprzednim uzgodnieniu to z Zamawiającym wynika to ze 
SIWZ.



Pytanie: Czy zamawiający przewiduje przejęcie pracowników po zakończonym kontrakcie?
Odpowiedź: Nie możemy dać takich gwarancji. 

Pytanie: Czy zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w §18 pkt.1 umowy „ w stanie nie 
pogorszonym niż o normalnym zużyciu”?
Odpowiedź: W umowie dzierżawy w §18 pkt.1 zostanie rozszerzony o ten zapis.

Pytanie: Prosimy o przesłanie druku ZP-1.
Odpowiedź: Protokół z przeprowadzanego postępowania zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego /www.dps.neostrada.pl/.


