
 

 
 Kodrąb, dnia 11.09.2012 r.  

 
 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 
 
 

Odpowiedź na zapytanie 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. Nasza firma jest nową firmą cateringową na rynku i nie jesteśmy w stanie na chwilę 

obecną przedstawić  państwu referencji na wykonanie tak dużych usług 

cateringowych jakie są wymagane w specyfikacji. Obiady dostarczane do kilkunastu 

firm z którymi, współpracujemy są w ilości ok 15 szt. do każdej, i jest na nie 

wystawiany paragon. Ogólna ilość obiadów sprzedawanych każdego dnia jest to  

ok 200 szt. dziennie. Do lutego bieżącego roku zajmowaliśmy się organizacją przyjęć 

weselnych, okolicznościowych które, są organizowane u nas w każdy weekend.   

Z obrotem miesięcznym w granicy 50,000 zł brutto.  Mam również pytanie odnoście 

zatrudnienia osoby na stanowisku dietetyk/technolog żywienia zbiorowego. Osoba 

zatrudniona w naszej firmie posiada kwalifikację zawodowe jako czeladnik  

w zawodzie kuchmistrzostwo z doświadczeniem 7 letnim. Pytania kierowane są  

w celu chęci przystąpienia do przetargu i czy możemy do niego przystąpić   

z posiadanym doświadczeniem, czy spełnimy państwa oczekiwania.  

Odpowiedź: 

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

który spełnia warunki dotyczące: 
 

a) 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.” 

Poprzez jedną usługę cateringową należy rozumieć usługę realizowaną w ramach 

jednej umowy dla jednego klienta. 

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 



„Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą, która posiada 

kwalifikacje do wykonywania zawodu dietetyka lub technologa żywienia zbiorowego.” 

Tylko spełnianie powyższych kwalifikacji powoduje, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zgodnie z pkt. 5.5 złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń 

wymienionych w pkt. 6.1.2 oraz 6.1.3 SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów  

i oświadczeń czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki.  

Przed otwarciem oferty i wnikliwym zapoznaniem się z załączoną dokumentacją nie można 

wykluczyć możliwości Państwa udziału  w prowadzonym postępowaniu. 


