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Dotvczv: postępowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Gdańska, podczas
prowadzonych szkoleń w ramach projektu ,,RAZEM DLA slEB|E' RAZEM DLA
lNNYCH'' tzn. przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników szkoleń.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodka
Pomocy Społecznej w Gdańsku wpłynęło pytanie dotyczące zapisow Specyfikacji Istotnych
WarunkÓw Zamówienia. DziatĄąc w trybie ań. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r'-
Prawo zamÓwień pub|icznych (t.j. Dz. U. z2007 r. Nr 223, poz' 1655 zpoźn' zm.), poniże1
przedstawiamy treŚĆ pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1: Proszę o podanie dokładnych |okalizacji dowozu posiłkow.

odpowiedź: Loka|izacja dowozu posiłków dotyczy dzielnic Przymorze (dwa miejsca)
i dzie!nicy Stogi. Dokładna lokalizacja będzie podawana przy zamówieniu
częściowym.

Pytanie 2: Czy godziny dowozu posiłkow są identyczne W kazdej z |oka|izaĄi tzn. na tą
samą godzinę ma zostaó dowieziony posiłek do trzech roznych |oka|izaĄi?

odpowiedź: Godziny dowozu posiłków są identyczne dla każdej lokalizacji.

Pytanie 3: Czy zamawiający Wymaga obsługi (persone| Wykonawcy) podczas przerwy
kawowej iobiadu?

odpowiedŹ: Przerwa kawowa i obiadowa nie wymaga obsługi personelu
Wykonawcy.

Pytanie 4: Proszę o wyjaśnienie czy obiady mają być dostarczane do |oka|izacji w postaci
wyporcjowanej w naczyniach jednorazowych czy teŻ w specja|nych termoizo|acyjnych
termoportach, a następnie porcjowane przez persone| Wykonawcy do naczyn
jednorazowych?
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odpowiedź: obiady maja byó dostarczone w postaci wyporcjowanej w naczyniach
jednorazowych.

Pytanie 5: W alliązku z krotkim czasem pozostałym do składania ofeń proszę
o przedłuŻenie terminu, co zapewni uwzg|ędnienie odpowiedzi i rzete|ne przygotowanie
ofeń.

odpowiedżz Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcla ofeń pozostaje
bez zmian.

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania'
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