SZKOŁA PODSTAWOWA NR 118
im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego
ul. BULWAR IKARA 19
54-130 WROCŁAW
Tel. 71 784 53 47
Fax. 71 788 99 30
gszymanski@sp118.pl
Nr sprawy: PN/01/2016

Wrocław, dnia 07-04-2016

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępy 17a
02-676 Warszawa

dot. Odwołania w postępowaniu o zamówienie publiczne złożonego przez Odwołującego dnia
06.04.2026r.; DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 14, lok. 1
59-220 Legnica
w sprawie przetargu nieograniczonego: Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie:
Przygotowywania, dostawy i podawania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej
nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, ogłoszonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych - 33797-2016.
Zgodnie z art. 186 ust. 1 (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164.) Zamawiający wnosi odpowiedź na Odwołanie
i uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu i zmienia treść SIWZ w Rozdziale 5 ust.
2), który otrzymuje brzmienie:
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie (w
przypadku usług okresowych lub ciągłych również wykonywanie) w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przed upływem terminu składania ofert,
min. - min. 1 usługa w zakresie przygotowywania i podawania posiłków dla min. 400 osób – dla
oddziału szkolno – przedszkolnego lub szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi, że
przedmiotowe usługi zostały wykonane należycie.
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

Otrzymują :
1. Adresat
2. Odwołujący - DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 14,
lok. 1 59-220 Legnica
3. strona internetowa http://sp118.pl
4. tablica ogłoszeń w siedzibie
5. a/a
Z poważaniem:
mgr Barbara Rotte - Dyrektor

