
 

Gdańsk, dnia 13.08.2014r. 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: (58) 300-92-12,  
tel. komórkowy: 888-822-206 
 
Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 2/ZP/2014; 
Przedmiot zamówienia: usługi gastronomiczne; 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; 
Zamawiający:  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 
 
Informujemy, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o 
wyjaśnienie (w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
Zapytania odnośnie wyjaśnienia zapisów SIWZ dotyczyły niżej wymienionych kwestii: 
 
Wniosek Wykonawcy: 
Działając w imieniu Wykonawcy, jako zainteresowanego przystąpieniem do przetargu, 
zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, 
wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udzielenie 
odpowiedzi na pytania. 
Pragniemy zaznaczyć, że udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania oraz przekazanie 
wnioskowanych informacji jest bardzo istotne dla oferenta składającego ofertę w niniejszym 
postępowaniu w procesie kalkulowania. W przeciwnym razie, jeżeli tylko jeden podmiot 
będzie posiadał dostęp do informacji, o których mowa powyżej, w  postępowaniu tym 
zostanie naruszona zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.  
Jednocześnie biorąc pod uwagę art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo 
zamówień publicznych wskazuję, że obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty. 
 
1. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o podanie dokładnej ilości liczby klientów, korzystających z usług gastronomicznych 
objętych niniejszym postępowaniem (studentów, pracowników, firm zewnętrznych, gości, z 
podziałem na rodzaje klientów). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający podał liczbę śniadań. Liczba ta została wyliczona na 
podstawie śniadań wydanych w 2013r.  
Zamawiający nie jest w stanie podać liczby klientów, korzystających z usług 
gastronomicznych.  
Zamawiający może podać jedynie poniższe informacje: 
- liczba studentów Akademii Muzycznej: 820 osób. 
- liczba pracowników Akademii Muzycznej: 322 osób 
 
2. 



 

Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o określenie średniej liczby wydawanych posiłków dziennie z rozbiciem na rodzaje. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada takich informacji.  
Śniadania (dla gości nocujących w Domach Studenckich) wydawane są tylko w okresie 
wakacyjnym, określonym w SIWZ. 
 
3. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o przedstawienie dotychczasowego menu świadczonych usług gastronomicznych lub 
przykładowych tygodniowych jadłospisów obecnie używanych u Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dotychczasowy Wykonawca nie przedstawiał menu i nie był do tego zobowiązany. 
Zamawiający nie ewidencjonuje menu i nie posiada informacji dotyczących menu.  
 
4. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o podanie nazwy firmy świadczącej usługi gastronomiczne obecnie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
EAYSY BAR 
Firma Gastronomiczna 
Mariusz Jastrzębowski 
ul. Łąkowa 1-2 
80-743  Gdańsk 
NIP: 584-188-71-68 
 
5. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 
r. (DZ. U. nr 112, poz. 1198) prosimy o podanie informacji na temat aktualnych stawek 
posiłków w menu lub jadłospisie wraz z informacją czy jest to stawka netto czy brutto oraz 
stawki najmu Baru Studenckiego tj.: pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia gospodarcze, 
sala konsumpcyjna wraz ze znajdującym się w tych pomieszczeniach wyposażeniem. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający może podać jedynie poniższe informacje: 
- aktualna cena za śniadanie (dla gości nocujących w Domach Studenckich): 19 zł brutto, 
- aktualna cena za danie dnia (dla studentów i pracowników Zamawiającego): 12 zł brutto, 
- aktualny czynsz najmu pomieszczeń (Bar Studencki): 3.500 zł netto miesięcznie. 
Zamawiający nie posiada informacji co do cen pozostałych dań serwowanych przez 
Wykonawcę. 
 
6. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o informacje jakie obroty generuje obecnie Bar Studencki.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada takich informacji. 
 
7. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt wymieniony w załączniku 8 jest własnością 
Zamawiającego i przejdzie w ramach umowy najmu do kolejnego Wykonawcy. 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Sprzęt wymieniony w załączniku 8 do SIWZ jest własnością Zamawiającego.  Przedmiotem 
najmu są pomieszczenia (Bar Studencki, tj. pomieszczenia kuchenne, gospodarcze, sala 
konsumpcyjna wraz ze znajdującym się w tych pomieszczeniach wyposażeniem). 
Wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach Domu Studenckiego nr 1 (ul.Plac Wałowy 
15A, 80-821 Gdańsk), będzie udostępnione Wykonawcy w celu świadczenia usług 
gastronomicznych. 
 
8. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o potwierdzenie, że cały sprzęt wyszczególniony w wykazie (załącznik 8 do SIWZ) 
jest w pełni sprawny i nie wymaga żadnych napraw ani inwestycji.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Sprzęt wyszczególniony w wykazie (załącznik 8 do SIWZ) jest w pełni sprawny i nie wymaga 
żadnych napraw ani inwestycji.  
 
9. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o informacje, czy na wyposażeniu Baru Studenckiego są naczynia stołowe i sztućce. 
Prosimy o podanie ich ilości z rozbiciem na poszczególne rodzaje. Prosimy o informacje czy 
ilość sztućców i zastawy stołowa jest wystarczająca do zapewnienia podawania posiłków 
klientom czy też wymagane są uzupełnienia? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości w raz z 
rozbiciem na poszczególne elementy wyposażenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z punktem III.C.19 SIWZ: 
„Wykonawca (Najemca)  na własny koszt zakupi niezbędny sprzęt i urządzenia 
odpowiadające standardowi i stylowi Akademii Muzycznej. Wykonawca na własny koszt 
ubierze zatrudniony przez siebie personel w odzież odpowiadającą standardowi i stylowi 
Akademii Muzycznej. W całym okresie trwania umowy Wykonawca zapewnia we własnym 
zakresie niezbędną ilość sztućców, zastawy stołowej oraz innych naczyń niezbędnych do 
podawania posiłków. Rodzaj i wygląd zakupowanego sprzętu i urządzeń oraz odzieży 
wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.” 
 
10. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o podanie pełnego wykazu sprzętu dostępnego wykonawcy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Sprzęt podano w załączniku nr 8 do SIWZ. 
 
11. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o informacje czy Bar Studencki oraz pomieszczenia przeznaczone na catering 
posiadają pełne wyposażenie. Prosimy o określenie jakie wyposażenie należy do 
Zamawiającego i przejdzie w ramach umowy najmu do kolejnego wykonawcy, a jakie należy 
do dotychczasowego najemcy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Sprzęt wymieniony w załączniku 8 do SIWZ jest własnością Zamawiającego. Przedmiotem 
najmu są pomieszczenia (Bar Studencki, tj. pomieszczenia kuchenne, gospodarcze, sala 
konsumpcyjna wraz ze znajdującym się w tych pomieszczeniach wyposażeniem). 



 

Wyposażenie (wyszczególnione w załączniku nr 8 do SIWZ) znajdujące się w pomieszczeniach 
Domu Studenckiego nr 1 (ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk), będzie udostępnione 
Wykonawcy w celu świadczenia usług gastronomicznych (catering). 
Zamawiający nie posiada informacji jaki sprzęt posiada najemca. Pomieszczenia wraz z 
wyposażeniem są udostępnione w celu obejrzenia.  
 
12. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o informacje jaki był miesięczny koszt zużycia ciepłej i zimnej wody za okres lipiec  
2013 – czerwiec 2014. 
Prosimy  o informacje jaki był miesięczny koszt odprowadzania ścieków za okres lipiec  2013 
– czerwiec 2014. 
Prosimy o informacje jaki był miesięczny koszt zużycia energii elektrycznej za okres lipiec  
2013 – czerwiec 2014. 
Prosimy o informacje jaki był miesięczny koszt ogrzewania za okres lipiec  2013 – czerwiec 
2014. 
Prosimy o informacje czy Wykonawca musi zamontować wodomierze ciepłej i zimnej wody, 
lub liczniki energii elektrycznej? Jeżeli tak to prosimy o podanie ich ilości. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
koszt zużycia ciepłej, zimnej wody oraz odprowadzenie ścieków za okres lipiec 2013- 
czerwiec 2014: 14.753,35 zł netto 
koszt zużycia energii elektrycznej za okres lipiec  2013 - czerwiec 2014: 21.360,81 zł netto 
koszt ogrzewania za okres lipiec  2013 - czerwiec 2014: 3.181,78 zł netto. 
W Barze Studenckim są zamontowane wodomierze zimnej i ciepłej wody. Wykonawca nie 
musi montować wodomierzy. 
W Barze Studenckim jest zamontowany licznik energii elektrycznej. Wykonawca nie musi 
montować licznika energii elektrycznej. 
 
 
13. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o podanie informacji ile mogą wynieść ewentualne koszty remontów urządzeń lub 
instalacji, które zostaną naliczone Wykonawcy?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wedle wiedzy Zamawiającego urządzenia i instalacje nie wymagają remontu. Ewentualne 
prace przy aranżacji zależą od projektu Wykonawcy. 
 
14. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o informacje jakie są przekroje instalacji gazowej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Od licznika odchodzi rura o przekroju 1 cala. 
Kuchenki podłączone są rurami o przekroju 0,5 cala. 
 
15. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Czy są jakieś nakazy sanitarne wydane przez odpowiednie służby dotyczące prac jakie należy 
wykonać w pomieszczeniach będących przedmiotem zamówienia? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wie czy były takie zalecenia. Adresatem ewentualnych zaleceń nie jest 
Zamawiający tylko obecny Najemca. 



 

 
16. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o informacje, czy w pomieszczeniach będących przedmiotem zamówienia jest 
oddzielna droga czysta i brudna oraz potwierdzenie informacji że wywóz gotowych posiłków 
odbywa się inną drogą niż dostawa towarów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Organizację udostępnionej powierzchni przeprowadza Wykonawca. 
 
17. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Zwracamy się z prośbą o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja taka jest 
niezbędna w celu prawidłowej oceny stanu technicznego pomieszczeń oraz sprzętu jaki 
miałby podlegać dzierżawie. Niemożliwość dokonania weryfikacji stanu faktycznego zarówno 
pomieszczeń jak i urządzeń przed złożeniem oferty powoduje olbrzymie utrudnienia w 
prawidłowym jej skalkulowaniu. Zamawiający powinien dotrzymywać zasady uczciwej 
konkurencji, a sytuacja, w której tylko jeden z oferentów ma dostęp do wszystkich informacji 
na temat przedmiotu zamówienia, znacznie taką konkurencję ogranicza. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z punktem III.C.11 SIWZ: 
„Pomieszczenia przeznaczone do najmu wraz z wyposażeniem można obejrzeć, po 
telefonicznym umówieniu się z osobami wskazanymi do kontaktów z Wykonawcami. Osoby, 
które chcą obejrzeć zaplecze Baru Studenckiego (pomieszczenia kuchenne, gospodarcze, sala 
konsumpcyjna wraz ze znajdującym się w tych pomieszczeniach wyposażeniem) obowiązane 
są przedstawić Zamawiającemu książeczkę sanepidu z aktualnym badaniem 
przeprowadzonym do celów sanitarno-epidemiologicznych.” 
 
18. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom 
rozwiązanie umowy za 1 miesięcznym  wypowiedzeniem. Należy zauważyć, że w przypadku umów 
długoterminowych zawieranych na okres 3 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności 
oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób 
kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za 
wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych 
powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę 
życia gospodarczego, czyli  pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść 
do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy 
przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych 
zakazów. 

Wnioskujemy o wprowadzenie (dodanie do umowy) następujących postanowień: 
„Wynagrodzenie Wykonawcy  będzie zwiększone o wskaźnik wzrostu minimalnej płacy krajowej”. 
„Strony wspólnie ustalają, że w przypadku zmiany przepisów prawnych skutkujących wzrostem obciążeń publicznoprawnych dla 
Wykonawcy w związku z zatrudnianiem osób przy wykonywaniu zamówienia na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności 
dotyczących rozszerzenia obowiązku uiszczania przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne od takich umów w wymiarze 
wyższym niż dotychczas obowiązujący, kwota wynagrodzenia netto przysługująca Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie zwiększona 
o wartość wzrostu tych składek, wymaganych według aktualnie obowiązujących przepisów. Zwaloryzowane wynagrodzenie Wykonawcy 
będzie obowiązywać od daty wejścia w życie nowych przepisów prawa.” 
UZASADNIENIE: 
Wskazane zmiany wynikają z konieczności dostosowywanie przez wykonawców wynagrodzeń wypłacanych przez nich pracownikom 
wykonującym usługi porządkowe do poziomu ustalanego w ustawie. Wskazać należy, że w przypadku usług porządkowo – czystościowych 
płace pracowników oparte są o minimalną płacę krajową. Płaca stanowi około 75% kosztów kontraktu. Doświadczenia lat 2009 - 2013 
wskazują, iż nawet najbardziej ostrożni przedsiębiorcy mogą zostać zaskoczeni niespodziewanymi uregulowaniami prawnymi, które są 
wynikiem politycznych rachub rządu, a nie odzwierciedleniem gospodarczych wskaźników. Proponowana wyżej zmiana jest nie tylko 
korzystna dla Zamawiającego, ale pozwala mu też na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków publicznych, a tym samym wpisuje 
się w podstawowe cele związane z dyscypliną finansów publicznych. Ponieważ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalane są 
przez podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiającego jak i wykonawców oczywistym jest, iż mają charakter niezależny od woli stron 
umowy. Brak uwzględnienia proponowanej zmiany w treści projektu umowy łączyć się będzie dla Zamawiającego z dwoma negatywnymi 
skutkami.  
Po pierwsze wykonawcy mogą oferować wykonanie usług drożej niż to wynika z faktycznych kosztów jej świadczenia w momencie 
składania oferty, po to aby uwzględnić ewentualne zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach trwania umowy. 



 

Efektem takiej postawy – racjonalnego jednak przedsiębiorcy – jest to, iż Zamawiający od początku umowy niejako „nadpłaca” za 
ewentualne przyszłe koszty, nie mając pewności, iż wydatkuje posiadane środki w sposób racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak 
uwzględnienia w projekcie umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy powoduje, że kalkulując cenę oferty dla umowy 
długoterminowej, racjonalny wykonawca uwzględnić musi ewentualne ryzyko wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia tak, aby 
zabezpieczyć swój interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę do ceny oferty, które w 
pierwszym roku świadczenia usługi powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki zamawiającego. Tym samym stanowić ono 
może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego, a co za tym idzie, możliwość postawienia Zmawiającemu zarzutu 
nierzetelnego wydatkowania środków publicznych. 
Po drugie – w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w proponowanej ofercie skutków zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, Zamawiający otrzymuje w pierwszym okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje być powiązana z realnymi 
kosztami ponoszonymi przez wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie w sposób prawidłowy wykonywać przyjętych na 
siebie zobowiązań.  
Niezależnie od powyższego, podkreślenia wymaga także, że za wprowadzeniem do umowy o zamówienie publiczne, klauzul 
waloryzacyjnych oraz przewidywanych, niżej wymienionych, zmian, przemawia także dynamicznie zmieniający się stan prawny. Szczególną 
uwagę należy zwróć na zaproponowane w ostatnim czasie przez rząd, zmiany w przedmiocie „ozusowania” umów cywilnoprawnych. 
Zmiana, o której mowa zakłada, że składka emerytalna i rentowa od umów zlecenia ma być płacona od kwoty co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia. Projekt nowelizacji przewiduje, że jeżeli w danym miesiącu podstawa składki będzie niższa niż kwota minimalnego 
wynagrodzenia, a zleceniobiorca będzie spełniał warunki do objęcia ubezpieczeniem z innego tytułu np. umowy o pracę, składkę opłaci ze 
wszystkich tych tytułów. Proponowana nowelizacja zmierza więc do zwiększenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, w 
przypadku kiedy zleceniobiorca osiąga przychód z kilku źródeł. Wyższa podstawa wymiaru składki oznacza, że do ZUS trzeba odprowadzać 
wyższe kwoty tytułem składek. Uwagi wymaga także okoliczność, że wysokość wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest jednym z 
głównych kryteriów decydujących o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyższenie jednej skutkować będzie skutkować 
zwiększeniem drugiej ze składek. Wobec powyższego bezspornym jest, że koszty pracy, o którym mowa powyżej, z dużym 
prawdopodobieństwem, w wyniku zmian w przepisach prawa, będą wzrastały. Tym samym w interesie zarówno zamawiającego jak i 
wykonawcy jest wprowadzenie do umów o zamówienie publiczne klauzul zabezpieczających strony przed destabilizacją w realizacji umów 
(obniżeniem jakości, restrukturyzacją przyjętego modelu wykonania zamówienia, w skrajnych przypadkach wypowiedzenie umowy), która 
będzie stanowić konsekwencję istotnych i niebagatelnych zmian w wysokości kosztów pracy.    
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów umowy. 
 
19. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Czy Wykonawca dobrze rozumie, że w cenę zestawu śniadaniowego przypadającego na 1 
osobę ma wliczać wszystkie (22) pozycje zgodnie z gramaturą z zaprezentowanego przez 
Zamawiającego w załączniku nr 9 menu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z punktem III.B SIWZ: 
„1.1.2. Przygotowywanie śniadań obejmuje przygotowanie zestawów śniadaniowych 
podawanych w formie bufetu (tzw. stołu szwedzkiego) dla gości na sali konsumpcyjnej (Bar 
Studencki) w godzinach serwowania śniadań oraz przygotowanie pakietów śniadaniowych 
dla gości wyjeżdżających przed godziną serwowania śniadań. Zamawiający zakłada, że 
jeden zestaw śniadaniowy lub pakiet śniadaniowy przypada na jedną osobę.” 
Zgodnie z punktem III.B SIWZ: 
„1.1.4. Cena maksymalna za zestaw śniadaniowy jak również pakiet śniadaniowy nie może 
przekroczyć od osoby dorosłej 21 zł brutto. Dla dzieci w wieku do 4 lat Wykonawca nie 
pobierze opłaty za korzystanie z zestawu śniadaniowego i pakietu śniadaniowego. 
Szacunkowa liczba zestawów śniadaniowych dla dzieci od 0 do 10 lat w okresie 12 m-cy 
wynosi 50. 
1.1.5. Cena zestawu śniadaniowego musi być taka sama jak cena pakietu śniadaniowego. W 
załączniku nr 9 do SIWZ podano zestaw śniadaniowy wymagany przez Zamawiającego. W 
załączniku nr 10 do SIWZ podano pakiet śniadaniowy wymagany przez Zamawiającego. 
1.1.6. Wykonawca wycenia zestaw śniadaniowy wskazany w załączniku nr 9 do SIWZ 
i pakiet śniadaniowy, wskazany w załączniku nr 10 do SIWZ dla liczby przedstawionej w 
formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Liczba śniadań (przedstawiona w formularzu 
oferty) jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, bez możliwości 
dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.” 
 
20. 
Zapytanie Wykonawcy: 



 

Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż zapis gramatury w załączniku 9 np. 60g sera 4 rodzaje 
typu gouda, salami, ementaler, camembert, brie oznacza sumę 4 rodzajów sera w sensie po 
15g każdego rodzaju?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapis (w załączniku 9 do SIWZ) o treści „60g sera 4 rodzaje”, oznacza 60g łącznie na osobę 
(po 15g każdego sera). 
 
21. 
Zapytanie Wykonawcy: 
Zamawiający na stronie nr 5 w punkcie 1.1.5 umieścił zapis: „1.1.5. Cena zestawu 
śniadaniowego musi być taka sama jak cena pakietu śniadaniowego. W załączniku nr 9 do 
SIWZ podano zestaw śniadaniowy wymagany przez Zamawiającego. W załączniku nr 10 do 
SIWZ podano pakiet śniadaniowy wymagany przez Zamawiającego”. Jeśli Wykonawca ma 
zaplanować na śniadanie wszystkie dodatki zgodnie z wymaganym menu zestawu 
śniadaniowego przedstawionego w załączniku 9 przez Zamawiającego to cena będzie 
znacznie wyższa od pakietu śniadaniowego wg menu w załączniku 10. Prosimy o zmianę 
powyższego zapisu, gdyż w przeciwnym razie żaden z Wykonawców nie będzie mógł spełnić 
tego wymogu.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca ma tak skalkulować cenę aby cena zestawu śniadaniowego był taka sama jak 
cena pakietu śniadaniowego. 
 
22. 
Zapytanie Wykonawcy: 
W punkcie 1.2.4. SIWZ Zamawiający wymaga, aby każdego dnia w trakcie roku 
akademickiego, jak i w pozostałym okresie, dla studentów i pracowników Zamawiającego 
dostępne były do wyboru co najmniej dwa dania (tzw. dania dnia), tj.:  
a) co najmniej jeden pełen zestaw obiadowy składający się z:  
- dania pierwszego (zupa) lub kompot do wyboru,  
- dania drugiego,  
oraz  
b) co najmniej jedno danie wegetariańskie bez zupy.  
Cena za tzw. danie dnia:  
- nie może przekroczyć 12 zł brutto w okresie od 01.10.2014r. do 30.09.2015r.,  
- nie może przekroczyć 13 zł brutto w okresie od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.,  
- nie może przekroczyć 14 zł brutto w okresie od 01.10.2016r. do 30.09.2017r., 
Czy ceny brutto w danych okresach są podane dla JEDNEGO „dania dnia” – 12zł brutto za 
pełny zestaw obiadowy i kolejne 12zł brutto za danie wegetariańskie bez zupy czy łącznie za 
jadłospis obiadowy w danym dniu tj. 12 zł brutto za a+b? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Cena za tzw. danie dnia (pełen zestaw obiadowy):  
- nie może przekroczyć 12 zł brutto w okresie od 01.10.2014r. do 30.09.2015r.,  
- nie może przekroczyć 13 zł brutto w okresie od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.,  
- nie może przekroczyć 14 zł brutto w okresie od 01.10.2016r. do 30.09.2017r., 
Cena za tzw. danie dnia (danie wegetariańskie bez zupy):  
- nie może przekroczyć 12 zł brutto w okresie od 01.10.2014r. do 30.09.2015r.,  
- nie może przekroczyć 13 zł brutto w okresie od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.,  
- nie może przekroczyć 14 zł brutto w okresie od 01.10.2016r. do 30.09.2017r. 
 
 


