
Kodrąb, dnia 10.09.2012 r. 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 

Odpowiedzi na zapytania skierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kodrębie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  Przygotowanie i dostawa 

posiłków dla dzieci w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym  w Kodrębie, znak sprawy: 

GOPS.271.1.2012 

1. W jakich godzinach prowadzone są zajęcia szkolne, a co za tym idzie- jakich godzin 

może dotyczyć ustalenie określone w pkt. 3.2 ppkt e) SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zajęcia szkolne odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00. Obiady jednodaniowe, które są 

przedmiotem zamówienia należy dostarczyć jednorazowo między godziną 9.30 a 10.15. 

2. Czy zostanie uznane za wystarczające, że jako zakład świadczący świadczenia 

lecznicze i opiekuńcze w opiece długoterminowej, żywimy codziennie ok.180 

pacjentów? Własną kuchnię prowadzimy od maja 2011 r., wartość usługi żywienia 

wykonanych na rzecz pacjentów wielokrotnie przekracza wartości założone w SIWZ. 

Nie możemy okazać rekomendacji (za wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie uznana 

rekomendacja zakładu na działania własne). 

Odpowiedź:  

Zgodnie z pkt. 5.3 SIWZ: „o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który 

spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał  

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie- dwie usługi cateringowe  

o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto każda, oraz załączy dokument 

potwierdzający, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a także  

na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1.2 ppkt 1 SIWZ.” 

Wielki słownik wyrazów obcych PWN definiuje jako catering – „usługę polegającą  

na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw  

lub na organizacji przyjęć w miejscach wskazanych przez klienta”.   

W przypadku zapytania 2 nie można jednoznacznie stwierdzić faktycznego świadczenia 

usługi cateringowej.  

Poprzez jedną usługę cateringową należy rozumieć usługę realizowaną w ramach 

jednej umowy dla jednego klienta. Zamawiający żąda okazania się realizacją dwóch usług 

cateringowych o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto każda, świadczonych  

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie. 



Zgodnie z pkt. 6.1.2 ppkt. 2 Zamawiający żąda wykazu usług cateringowych  

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju  

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 

że usługi te zostały wykonane należycie. 


