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PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

SP NR 118 WE WROCŁAWIU 

 
1. Pytanie - Szanowna Pani Dyrektor, 

w celu  zapewnienia jak najwyższej jakości usługi i możliwości dopuszczenia do udziału w trwającym 

postępowaniu większej liczby oferentów, zwracam się z prośbą o zmianę zapisu punktu, który w mojej ocenie 

znacząco ogranicza ilość podmiotów mogących uczestniczyć w przedmiotowym postępowaniu przy 

jednoczesnym braku przesłanek do jego zastosowania. Prośba dotyczy punktu:  

„4.2 Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy 
Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy -  
w tym okresie) minimum 3 zadań polegających na usłudze w zakresie przygotowywania i podawania posiłków 

dla min. 400 uczniów szkolnych jednorazowo w ramach jednej umowy wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz wykaże podstawę do 

dysponowania tymi zasobami” 
W poprzednich latach tj.: roku 2017, 2018 ilość uczniów wykazana w SIWZ wynosiła dokładnie tyle co  

w obecnej Specyfikacji to jest: 600. W postępowaniu w roku 2019, ilość uczniów wykazana w SIWZ była nawet 
mniejsza tj.:550. Zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu w latach 2017, 2018 i 2019 były takie 

same tj.:  

„4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy 
Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum 1 zadanie polegające na usłudze w zakresie przygotowywania 
i podawania posiłków dla min. 300 uczniów jednorazowo w ramach jednej umowy wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały” 

W załączeniu przesyłam SIWZ z lat poprzednich celem weryfikacji kryteriów i liczby uczniów objętych żywieniem. 

Z uwagi na fakt, iż ilość uczniów objętych żywieniem nie uległa zmianie, w porównaniu do lat poprzednich oraz 
biorąc pod uwagę zapisy w prawie PZP o ochronie uczciwej konkurencji, wnoszę o zmianę zapisu jak na wstępie.  

Będę niezmiernie wdzięczny za poinformowanie mnie, w formie pisemnej, o przebiegu wyjaśnienia powyższej 
kwestii. W przypadku pytań pozostaję do Pani dyspozycji.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przeanalizował sugestie Wykonawcy, ale chcąc zapewnić sobie wybór doświadczonego wykonawcy, 

zmienia w SIWZ ten punkt, który otrzymuje brzmienie: 

„4.2 Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  
4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy 

Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum 2 zadań polegających na usłudze w zakresie 
przygotowywania i podawania posiłków dla min. 300 uczniów + 1  zadanie polegające na usłudze w zakresie 

przygotowywania i podawania posiłków dla min. 400 uczniów szkolnych jednorazowo w ramach jednej umowy 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz wykaże podstawę do dysponowania tymi zasobami” 

 



2. Pytanie – Pyt. 1 Dzień dobry, bardzo proszę o wyjaśnienie następujących zapisów SIWZ: na stronie 6 SIWZ 
w Zasadach ogólnych jadłospisów jest napisane: "Wykonawca winien załączyć 3 jadłospisy rozpisane na dekady 

(1dekada to 10dni)...", a na stronie 9 SIWZ w pkt 4.2.5. jest napisane: "Wykonawca winien załączyć do oferty 
po 2 jadłospisy na sezon jesienno-zimowy i po 2 jadłospisy na sezon wiosenno-letni...". Bardzo proszę o 

udzielenie odpowiedzi, ile faktycznie jadłospisów należy załączyć do oferty. 

-Odpowiedź:  

Aktualny wymóg jest jak na stronie 9 SIWZ w pkt 4.2.5. jest napisane: "Wykonawca winien załączyć do oferty 
po 2 jadłospisy na sezon jesienno-zimowy i po 2 jadłospisy na sezon wiosenno-letni.  Należy załączyć do oferty 

jw. z podziałem na dekady. 

2. Pytanie -Pyt.2. 

Jaka była średnia ilość dzienna żywionych dzieci przed pandemią? 

Odpowiedź:  

Średnia  ilość dzienna żywionych dzieci przed pandemią wynosiła - 530 

Tak. 


