Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju
57-540 Lądek Zdrój ul. Lipowa 1 b tel.fax 748147105 lub 748147160

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju w odpowiedzi na zapytania złożone
w dniu 6 września 2011 w sprawie dokumentacji do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na zadanie „Dwudaniowy obiad dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych „ wyjaśnia.
1.Prosimy o informacje czy sale konsumpcyjne są wyposażone w stoły i krzesła .
Odp. Tak
2.Które obiekty szkolne posiadają stołówki ?
Odp .Szkoła Podstawowa Nr 1 im Janusza Korczaka oraz Gimnazjum Publiczne im
Gen.S.Maczka .Obie placówki na terenie Lądka Zdroju.
3.W , którym obiekcie brak jest stołówki ,w jaki sposób ma tam następować wydawanie
posiłków?
Odp. Nie posiada stołówki szkoła w Trzebieszowicach im w.Witosa ..Śniadania dotychczas
wydawane były w świetlicy szkolnej .Obiadów w tej placówce nie realizowano.
4.Czy Zamawiający mógłby ustalić jedną godzinę wydawania posiłków np.w czasie dużej
przerwy ,ponieważ jest to istotny element cenotwórczy ?
Odp. Nie jest możliwe ustalenie jednej godziny wydawania posiłków dla wszystkich uczniów
z uwagi na uwzględnienie dzieci w różnym wieku i dojeżdżających .Jednorazowo uczniowie
nie będą w stanie spożyć śniadania i obiadu. W umowie wskazane są godziny wydawania
śniadań od 9-10 a obiadów 11.30-14.00.
5. Prosimy o doprecyzowanie czy koszt wynajmu pomieszczeń z pkt.17.2 SIWZ jest ceną
netto czy brutto ?
Odp. Brutto
6.Prosimy o podanie liczby zamówionych posiłków z podziałem na śniadania i obiady w
okresie od 1.09.2010 -31.08.2011 wg wzoru z poniższej tabeli .
Odp.Zadanie nr 1 Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka
Rok miesiąc

Śniadania

Obiady

2010-

wrzesień

855

855

2010-

październik

1045

1045

2010-

listopad

1026

1026

2010-

grudzień

832

832

2011-

styczeń

779

779

2011-

luty

498

498

2011-

marzec

1227

1227

2011-

kwiecień

867

867

2011-

maj

1032

1032

2011-

czerwiec

832

832

2011-

lipiec

0

0

2011-

sierpień

0

0

Zadanie nr 2 Gimnazjum Publiczne im Gen.S.Maczka
Rok miesiąc

Śniadania

Obiady

2010 – wrzesień

364

364

2010 -październik

521

521

2010- listopad

500

500

2010- grudzień

416

416

2011 – styczeń

355

360

2011 – luty

240

240

2011- marzec

552

576

2011 kwiecień

408

408

2011 maj

480

480

2011 czerwiec

368

384

2011 lipiec

0

0

2011 sierpień

0

0

Zadanie nr 3 Szkoła podstawowa im W.Witosa w Trzebieszowicach
Rok miesiąc

Śniadania

obiady

2010

września

193

0

2010

październik

273

0

2010

listopad

260

0

2010

grudzień

208

0

2011

styczeń

92

0

2011

luty

60

0

2011

marzec

187

0

2011 kwiecień

153

0

2011

180

0

2011 czerwiec

144

0

2011

0

0

0

0

maj

lipiec

2011 sierpień

7.Prosimy o podanie ilości dni szkolnych ,w których będą dostarczane posiłki .
Ad Zamawiający planuje wydawanie posiłków w czasie wakacji szkolnych i nie zna ilości
uczniów chętnych do skorzystania z posiłków. Ilość dni szkolnych podana przez szkoły
wynosi na rok 2011/2012 --------191 dni bez okresu wakacyjnego.
8.Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ,który złoży ofertę na catering (dowóz posiłków )
ma wypełnić w formularzu ofertowym ,który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ wszystkie
wykropkowane miejsca tego formularza .
Odp. Nie .W tej sytuacji należy wypełnić tylko posiłek wraz z transportem i pod .Vat
Czy prawidłowym będzie jeśli Wykonawca składający ofertę na catering (dowóz posiłków )
wypełni pola dot. cen za posiłki wraz z dowozem.?
Odp. Tak
9.Czy Zamawiający odpowiada za odpady pokonsumpcyjne ?
Odp.Nie
10.Prosimy o doprecyzowanie : czy rozliczenie będzie następować na podstawie
zamówionych posiłków?
Odp.Tak

11.Czy pracownicy Zamawiającego mogą wstępnie opłukać wodą naczynia ,w których będą
transportowac posiłki?
Odp. Nie .Może to zrobić pracownik Wykonawcy
12.Czy Wykonawca dobrze rozumie ,że może dostarczać śniadanie i obiad w jednym
transporcie ?
Odp.Nie . Tak w sytuacji jeżeli przywieziony obiad w jednym transporcie ze śniadaniem
(Czas wydania śniadania 9-10 )będzie wydawany od 11.30 -do 14 .00 i podczas wydania
będzie spełniał wymagania świeżości i temperatury.
13.Czy Wykonawca dobrze rozumie ,że dostarcza jednorazowe pojemniki na żywność i
jednorazowe sztućce ?
Odp..Tak .ale może używać sztućców i porcelany wielokrotnego użytku ,które po posiłku
zostaną zabrane .
14.Czy Wykonawca Zamawiający będzie zajmował się zagospodarowaniem ewentualnych
odpadów pokonsumpcyjnych .
Odp.Wykonawca
15.Czy Zamawiający zapewnia jakakolwiek ilość termosów ,pojemników typu GN,innych
naczyń do transportu posiłków ?
Odp.Nie
16.Czy w miejscach wydawania posiłków jest wdrożony HACCP ?
Odp.Tak
17.Czy miejsca wydawania posiłków są dostosowane do wymagań Sanepidu ?
Odp. Tak -dotychczas sprawa była w kompetencji użytkujących pomieszczenia .
18.Czy porcjowaniem posiłków z naczyń transportowanych na poszczególnych oddziałach
będą zajmowali się pracownicy Zamawiającego ?
Odp.Nie
19. Na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6.09.2001 r.(Dz.U
Nr 112,poz.1198 ) prosimy o udostępnienie informacji na temat aktualnego kosztu netto za
obiad za 1 ucznia oraz śniadania dla 1 ucznia .
Odp.Koszt obiadu dla 1 ucznia netto – 5,61 zł ,koszt śniadania dla 1 ucznia netto 2,15 zł
20. Na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6.09.2001 r.(Dz.U
Nr 112,poz.1198 ) prosimy o udostępnienie
informacji na temat stanu zobowiązań
wymagalnych Zamawiającego .
Odp.Pytanie kierujemy do Urzędu Miasta i Gminy do referatu finansowo-budżetowego.
21.Prosimy o opublikowanie jadłospisu dekadowego według którego są obecnie zywieni
uczniowie Zamawiającego.
Odp.Nie dotyczy przetargu
22.Kto dotychczas wykonuje przedmiot niniejszego zamówienia publicznego (prosimy o
podanie danych dotychczasowego Wykonawcy )?
Odp.Nie dotyczy przetargu
23.Czy miejsce dostarczania posiłków posiada bariery architektoniczne ( np.stopnie czy
schody ,) które utrudniają dostarczenie posiłków .?
Odp.kilka stopni do budynku -nie utrudniają dostarczenia posiłków

24.Czy Zamawiający uczestniczy przy wyładunku posiłków ze środka transportu ?
Odp.Nie tak jak pkt.18
W części dotyczącej wzoru umowy -Załącznik do SIWZ.
1.Prosimy o odpowiedź czy w przypadku podwyższenia stawki podatku Vat na usługi
świadczone przez Wykonawcę rozliczenia tych usług dokonywane będą na podstawie cen
jednostkowych brutto powiększonych o kwotę wynikającą z podwyżki podatku VAT Tzn.czy
Zamawiający doda w umowie zapis umożliwiający podwyższenie wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT na przedmiot
zamówienia licząc od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających?
Odp.Tak
2.W związku z szybko rosnącymi kosztami wykonywania usługi prosimy o odpowiedź czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 2 zapisu j.n.
„Zgodnie z art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ,dopuszcza się zmianę
zawartej umowy w trakcie jej trwania ,w następujących przypadkach :
a) wzrostu ceny usługi o półroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłaszany przez Prezesa GUS,
b)wzrostu ceny usługi o koszty związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę
Odp.Nie

3.W § 3 proponujemy dodać zapisy „Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia złożonego w formie pisemnej .Wykonawcy
przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem
okresu wypowiedzenia ,w
szczególności w przypadku:
-znacznego ograniczenia przedmiotu niniejszego zamówienia (zmniejszenia ilości
zamawianych posiłków)
-gdy nastąpi wzrost kosztów wytworzonych posiłków ,co powodować będzie działalność
Wykonawcy ze stratą.
Wprowadzenie klauzuli dopuszczającej
rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu
wypowiedzenia jest korzystne dla obu Stron ,zarówno Zamawiajacy jak i Wykonawcy.W/w
zapis dostosowuje zapisy umowy do bardzo zmiennej sytuacji gospodarczej. W przypadku
zaistnienia sytuacji ,za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności a
uniemożliwiających dalszą realizację przedmiotu niniejszego zamówienia ,każda ze Stron
będzie uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia ,który
umożliwi drugiej stronie przygotowanie się do jej zakończenia.
4.Treść § 5 ust.1-2 wzoru umowy proponujemy zmienić:
ust.1: Zamawiający ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej wykonania usługi w ciągu 30
minut
od chwili wykonania kwestionowanej usługi. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi
reklamacji w tym terminie ,nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia związane z
niewykonaniem lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę wymaga
udokumentowania w protokole podpisanym przez obustronna Komisję z wyznaczeniem

terminu do dokonania poprawek .Usługę uważa się za wykonaną prawidłowo ,gdy
Wykonawca usunie uchybienie ,po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia
uchybienia i nie usunięcia uchybienia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie.
5. W § 5 proponujemy wykreślić ust.5 (kara 500 zł ))
6.W związku z treścią § 6 ust.1 prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez
badanie gorących posiłków ,którego koszt ma ponosić Wykonawca .Wnioskujemy o
wykreślenie w § 6 ust.1 .
Odp. Warunki umowy pozostają bez zmian poza uznaniem stawki podatku Vat.
Przez badanie posiłku rozumieć należy ocenę Zamawiającego pod względem smaku
,świeżości i wyglądu posiłku przeznaczonego dla ucznia .
mat. przygotował ; mgr Grażyna Mańczak Lądek Zdrój dnia 7 września 2011 r.

