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Szkoła Podstawowa nr 6  
im.  Ryszarda Peryta 
ul. św.Kingi 1 
65-215 Zielona Góra 
 
 
 
Sprawa SP6.2300-01/2020 
                                                                                          Wykonawcy, 

 którzy ubiegają się  
 o udzielenie zamówienia publicznego 

                                                    
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

                nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 214.000 euro na przygotowanie  

                i dostarczanie obiadów trzydaniowyc h uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ryszarda  

                 Peryta w Zielonej Górze,  oraz prz ygotowanie i dostarczanie całodniowego posiłku  

                 składaj ącego si ę ze śniadania, obiadu i podwieczorku dla oddziału przeds zkolnego  

               dzieci 6-letnich przy Szkole Podstaw owej nr 6  w Zielonej Górze.  

 

    Zamawiający zgodnie z  art. 38 ust.  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20198 r., poz. 1843),zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje  treść 

zapytań  wniesionych  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  w dniu  

13 stycznia 2020r., które zostały wniesione  zgodnie z art. 38 ust.1  ww. ustawy wraz  odpowiedziami/ 

wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

Co składa się na trzydaniowy obiad dla uczniów – zupa, II danie i woda? 

Wyjaśnienie: 

Opis przedmiotu zamówienia tj. co składa się na  trzydaniowy obiad dla uczniów  zawarty  jest w SIWZ  

w Dziale II. Opis przedmiotu zamówienia  w pkt. 1 a i pkt. 1 b SIWZ. 

Pytanie 2: 

Czy wodę do posiłku można zastąpić kompotem?  

Wyjaśnienie: 

Wodę można zastąpić nisko słodzonym kompotem lub napojem. 

Pytanie 3: 

Jaka jest maksymalna ilość posiłków dostarczonych do oddziału przedszkolnego? W SIWZ jest mowa o 

5144 posiłkach, a mnożąc ilość dni żywieniowych 206 oraz liczbę posiłków 24, to wychodzi 4944 posiłki. 

Wyjaśnienie: 

Maksymalna ilość posiłków wynosi 4944. Nastąpił błąd w obliczeniach. ( dni żywieniowych 206 x 24 = 

4944 posiłki). 

Pytanie 4: 

Czy przy ustalaniu jadłospisu będzie trzeba uwzględniać diety uczniów?. Jeśli tak to jakie są to diety, ile 

uczniów , przedszkolaków będzie korzystać z diet. 

Wyjaśnienie: 

W szkole nie ma uczniów korzystających z diet. 
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Pytanie 5: 

Czy zamawiający zapewnia osobę do wydawania posiłków? 

Wyjaśnienie: 

Tak, Zamawiający zapewnia osobę do wydawania posiłków. 

Pytanie 6: 

Czy zamawiający dysponuje własnymi talerzami, kubkami, sztućcami do podawania posiłków? 

Wyjaśnienie: 

Tak, Zamawiający  dysponuje własnymi naczyniami. 

 

W załączeniu do pisma Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie. 

 

Powyższe  informacje stanową integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 

        

              

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            Dyrektor  
 
                                                                                                   Bogumiła Moskaluk 

 


