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Dotyczy: postępowaniaprowadzonego w trybie przetnganieograniczonego na,,Świadczenieusług gastronomicznych dla Dziennego oońu Pońcy p,,y łt. Wajdeloty 28A,Dziennego Domu Pomocy przy ul. Sterniczej z," ś.oóo*i.ko*"go DomuSamopomo cy przy ul. Wajdel oty 28a, Środowiskowego Domu Samopomo cy przyul. Nowiny 7 dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej orazprowadzenie nabazie kuchni treningu dla osób niepełnosp,u,*'ny"h],.

W związku zprowadzonym postępowaniem przetargow.Fm do Miejskiego ośrodkaPomocy Społecznej w Gdańsku wpłynęły p5Ąania dotyczące zapisów specyfikacji istotnychwarunków zamowienia. Dział'ając na podstawie art. jg ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia2004r. - Prawo zamówienpublicznychponizej przedstawiamytreść pylańi odpowiedzi:
Pytanie 1:

Czy zarnawiający. 
'udostępni Wykonawcy wystarczającą ilośó zastawy stołowejdo wydawania positków?

odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy zastawę stołową w ilości 60 sztuk niezbędnejdo' wydawania posiłków na miejscu dla uczestników Dziennego Domu Pomocyi Srodowiskowego Domu Samopómocy przy uI. Wajdeloty 28 l. w pozostałychobiektach też jest wystarczająca ilość iu,iuny, przy czym obowiązkiem Wykonawcybędzie tylko dostarczenie posiłków w termosach do DDP przy uI. Sternic'.] 

' 
i ś'śprzy ul. Nowiny 7.

Ętanie 2:

Do kogo na|ezećbędzie zmywanie i sprzątanie po posiłkach?

Odpowiedź:

Zmywanie naczyń po posiłkach przy ul. Wajdel oĘ łLAnależeć będzie do Wykonawcy'
ponieważ pomieszczenie zmywalni wchodzi w skład pomieszczeń kuchennych, którepodlegają wydzierżawieniu. Natomiast sprzątanie po posiłkach na stołówce przy
ul. Wajdeloty 28A |eżeć będzie w gestii zarnawiają..go ponieważ stołówka nie jest
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pomieszczeniem dzierżawionym. Wydawanieo zmywanie i sprzątanie po posiłkach
w pozostałych obiektach należy do zamawiającego.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dysponuje sprzętem do zmywania zastawy oraz wydawania posiłków
w poszazęgólnych ośrodkach?

odpowiedź:

w kuchni przy ul. WajdeloĘ 28A znajduje się pomieszczenie przeznaczonedo zmywania zastawy - zm;,rvalnia, *ypó.uzooy w profesjonalną zmywarkowypażarkę. W DDP przy ul. Sterniczej 2 i Śns. przy ul. Nowiny 7 zmywaniemi sprzątaniem będzie zajmował się Zamawiający.

Pytanie 4:

Czy zamawiający zezwo|i wykonawcy na sporządzanie posiłków w kuchni zamawiającego
fla rzecz innych klientów wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza moż|iwośćo aby wykonawca sporządzał posiłki w ramachnormalnej eksploatacji kuchni na rzecz innych klientów .oyto'u,o"y, jednakw pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązany jest w ramach możliwościwytwórczych kuchni do zapewnienia posiłków ośobom wymienionym w specyfikacjioczyli klientom ośrodków wsparcia oraz osobom korzystającym z systemu pomocy
społecznej w ramach usług środowiskowych.
Pytanie 5:

Prosimy o podanie dotychczasowych miesięcznych kosztów poszczególnych mediów
w dzia|e żywienia

odpowiedź:

Pion żywienia w placówce przy ul. Wajdetoty 28a nie byt wyodrębniony aniorganizacyjnie ani kosztowo. Dlatego teźL w siwz jest zapis mówiący o założeniu
podliczników energii elektrycznej i wody.

Pytanie 6:

Czy sprzętprzeznaczony do dzierżawy jest całkowicie sprawny?

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy 17.12.2009 r. sprzęt znajdujący na wyposażeniu kuchni jest w pełni
sprawny.

Pytanie 7:

Czy kuchnia posiada jakiekolwiek decyzje, zalecenia SANEPIDU do wykonania?
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odpowiedź:

Kuchnia podlega stałym kontrolom SANEPIDU. ostatni wpis znajduje się w książce
kontroli sanitarnej z dnia 22.04.2009 roku wynik jest-pozytywny, bez zaleceit
pokontrolnych z uzyskaną oceną zakładu w ilości punktów max 60/60.

Ętanie 8:

Prosimy o podanie wartości Środków, jakie przeznacza
zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający na rea|izację

Kwota jakązamawiający zamierzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie
podana zgodnie z art.86 ust. 3 ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Treśó odpowiedzi stanowi integralną częśc specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i jest wiĘącadla wszystkich uczestników posiępowania.
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