
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 06-04-2016

WSZYSCY WYKONAWCY

dot.  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 

   Zgodnie z art. 38 Pzp,  w związku z wpłynięciem w dniu  05.04.2016r. i 06.04.2016, zapytań, 
Zamawiający  udziela odpowiedzi i wyjaśnień:

Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004r. Nr 19 , poz. 177 z późn. 
zm.), uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
 „Zamawiający  oceni  czy  przedstawione  jadłospisy  są  sporządzone  zgodnie  z  wymaganiami
określonymi w SIWZ do niej.   Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną  ilość  punktów w
kryterium,  max  tj.  20  pkt.  Natomiast  jeżeli  Wykonawca  zastosuje  w  jadłospisach  produkty
niezalecane, otrzyma 0”.

Pytanie 1:
Czy istnieje możliwość uzyskania tylko 20 pkt  czy 0 pkt. ?
Odpowiedź:
Oczywiście obydwie możliwości zależne są od Wykonawcy usługi.
Pytanie 2:
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem  produkty niezalecane?
Odpowiedź:
Produkty niezalecane określa SIWZ w Rozdziale 3. SIWZ
Pytanie 3:
Czy wymienione w składzie ziarna, świeże zioła lub otręby w surówkach będą traktowane jako 1 z 4 
składników?  
Odpowiedź:
Skład surówek winien przedstawiać jadłospis ułożony w oparciu o ogólne wytyczne żywienia przez 
dietetyka.
Pytanie 4:
Czy dip stosowany  w surówce będzie traktowany jako 1 z 4 wymaganych składników?
Odpowiedź:
Dip może być stosowany w surówce w odpowiedniej konfiguracji ułożonej przez dietetyka wtedy 
będzie spełniał warunek 4 składników.
Pytanie 1:
Ile niepowtarzalnych dań z ryb należy podać aby otrzymać max ilość punktów?
Odpowiedź:
W Rozdziale 3. SIWZ określono jako 6 dań.
Pytanie 5:
Czy wymagane są różnorodne gatunki ryb, czy gatunki mogą się powtarzać, ale mają być podane w 
różny sposób? 
Odpowiedź:
Jadłospis ma być atrakcyjny, zatem przy 6 daniach, dopuszcza się różne kombinacje kulinarne.

Pozostałe warunki określone  w SIWZ  pozostają bez zmian.
Niniejsze wyjaśnienia są  integralną częścią SIWZ



Otrzymują :
1. strona internetowa – pismo   http://sp118.pl
2. tablica ogłoszeń  w siedzibie  
3. a/a

Z poważaniem:
mgr Barbara Rotte   - Dyrektor 


