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WSZYSCY WYKONAWCY
dot. postgpowania przetargowego

Uslugi restauracyjne na rzecz uczni6w uczqszczajacych
do Szkoly'Podstawowej nr 118 we Wroclawiu.

Zgodniezart.3SPzp, wzwi4zkuzwplynigciemwdniu 05.04.2016r.i06.04.2016,2ap5rtah,
Zarnaw iaj4cy udziela odpowiedzi i wyj aSn ieri :

Odpowie dzi na pytania z dnia 16.05.2018

Pytanie 1:
Jakabylarzeczywista ilo56 wydanych posilk6w w okresie ostatnich 10 miesigcy w Szkole
Podstawowej nr 118 we Wroclawiu ?

OdpowiedZ:
Rzeczywista liczba wydanych posilkdw w okresie ostatnich 10 miesigcy (od lipca 2017 do kwietnia
2018) - 87976 szt.

Pytanie 2:
Ile wynosi stawka ryrnzieniowa dla Szkoty Podstawowej nr 118, kt6ra obowi4zuje w roku szkolnym
2017/2018 zpodzialem na" wsad do kotla" orazkosrt przygotowania, dowozu i wydania posilku?
Proszg o podanie kwot brutto?
OdpowiedZ:
Aktualna stawka |ywieniowa dla uczniliw szkoly brutto - "wsad do kotlutt - 5.50 zt./szt. , usluga
cateringowa 1.33 zl./ szt. razem 6,83 zl. /szt.

Pytanie 3:
Czy Zamawiajqcy dopuszczapodanie Uczniom przez Wykonawcg deseru w formie owocu?
Odpowiedf:
Tak , dopuszczamy deser wformie owocu

Pytanie 4:
Ile czasu bgdzie mial Wykonawca od przejgciapomieszczeri kuchni do momentu uruchomienia
uslugi?
OdpowiedZ:
Okolo 3 tygodni w miesiqcu sierpnia 2018.

Pytanie 5:
Crry w stosunku do pomieszczef kuchennych (wydawalnia posilk6w zzapleczem) zostaly wydane
decyzjenp.i przezPSSE, PIT, UDT lub inne inst5rtucje zewngtrzne,nakazlj4ce wykonanie prac zz
uwagi na zLy stan techniczny lub sanitarny? JeSli tak, fo proszg o podanie rodzaju zalecenia, instSrtucji,
kt6ra je wydala oraz okreSlenie terminu ich wykonania.
OdpowiedZ:
Nie wydano tadnych decyzji odnofnie wydawalni posilkdw i jej zaplecza



Odpowiedzi na pytania z dnia17.05.2018

Pytanie 1:
Prosimy o podanie iloSci Zywionych dzieci w roku szkolnym 201712018 zpodzialemna
miesi4ce.
OdpowiedZ:
IX-g 7 I 2, X- I I 73 1, XI- I I 63 3, Xrr-974 4, I-67 2 6, II- I 0 5 5 4, In- I 06 5 g, IV- I 0 1 4 0

Pltanie 2:
Prosimy o podanie obecnej ceny za jeden posilek zpodzialemna wsad do kotla i
przygotowanie.
Odpowiedi:
Aktuulna stawka iywieniowa dla ucznidw szkoly brutto - "wsad do kotlu" - 5.50 zl./szt. , usluga
cateringowa 1.33 zl./ szt. razem 6,83 al. /szt.

Pytanie 3:
Czy sq jakiekolwiek zalecenia Sanepidu?
Odpowiedf:
Nie wydano iladnych decyzji odnofnie wydawalni posilkdw i jej zaplecza.

Pytanie 4:
Czy w okresach ferii oraz wakacji przewiduje sig Zywienie dzieci?
OdpowiedZ:
Nie w okresach dni wolnych od zajgi szkolnych nie planuje sig 2ywienia dzieci.

Pytanie 5:
Kiedy Firma obecnie obsluguj4cazakoficzy dzialalnofi{ kiedy nast4pi przekazanie stol6wki?
OdpowiedZ:
Zywienie dzieci w roku szkolnym 2017/2018 koriczy sig z ostatnim dniem zajgi w lipcu 2018.
Przekazanie mote nastqpif w okresie ok. 3 tygodni przed rozpoczgciem hywienia w roku
szkolnym 2018/2019.

Pytanie 6:
Czy mohna okreSli6 w umowie iloSi Zywionych dzieci?
Odpowiedf:
W umowie na Uslugi restauracyjne nfi rzecz ucznifw uczgszczajqcych do Szkoly
Podstawowej nr 118 we ll/roclawia - $ 1, pkt. 2 okreilono jedynie iredniq iloSi ucznifw
szkolnych, objgtych hywieniem na 600 z zfl.strzei,eniem umieszczonym w SIlltZ pkt. I
UWAGA - pkt. 3) rtpTiennd ilofli posilkdw bgdzie sig zmieniai w zaleinoflci odfrekwencji
dzieci. Zamawiajqcy nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie iloici posilkdw."

Pytanie 7:
Zamawiajqcy w $ 6 umowy okre6lil wysoko6i kar umownych jakie bgdqnaliczane w
przypadku niewykonania bqdL nienaleZytego wykonania umowy.
Ww kary s4 wyg6rowane w stosunku do przedmiotu zam6wienia.
wobec powyzszego zwracamy sig z prosb4 o zmniejszenie kar umownych o 50Yo.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy pozostaj eprzy stanowisku okreslonym w umowie.

Pytanie 8:
Zamawiaiqcy okre5lil w SIWZ lvym6g zatrudnienia pracownik6w wykonuj4cych czynnoSci
porz4dkowe lub czynnoSci sprz4tania na umowg o pracg. Wnosimy o wyrazenie zgody na
zatrudnienie pracownik6w na umowg zlecenie vrr5rlEcznie na zastgpstwa urlopowo-chorobowe.
KoniecznoSi zachowania wymogu zatrudnieniawylqcznie na umowg o racg w sytuacjach



losowych, zdarueniach niemoZlilvych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest
w stanie przewidzied ile os6b bgdzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim, co
w sytuacjach naglych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W zwiqzku zpowyhszym
wnosimy jak na wstgpie.

Odpowiedf:
Zamawiajqcy pozostaj e przy pierwotn;rm stanowisku okreSlonym w SIWZ.

Pozostale warunki okreSlone w SIWZ pozostajqbezzmian.
Niniejsze wyjaSnienia s4 integr alnq czgscia SIWZ

Otrzymuj?:
1. strona internetowa - pismo http://sp118.pl
2. tablica ogloszeri w siedzibie
3. a/a

ZpowaLaniem:
mgr Barbara Rotte - Dyrektor


