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W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące rokowań na użyczenie pomieszczeń kuchni w ZSO nr1 w
Gdyni w celu zapewnienia  żywienia w jednostce, informujemy:

1. czy zamawiający dopuszcza możliwość wzięcia udziału w rokowaniach podmiotu który wpłacił
wadium i posiada dwuletnie doświadczenie w zakresie zbiorowego żywienia ? –odpowiedź: zgodnie z
regulaminem wymagane jest minimum 3 letnie doświadczenie.

2. czy Zamawiający dopuści do udziału w rokowaniach podmiot, który został wpisany do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS przez PPIS w Gdańsku?. Wykonawca po
wygraniu części ustnej rokowań zobowiązuje się do wpisania do rejestru pomieszczeń kuchni ZSO nr1
w których będzie prowadził działalność.  – odpowiedź; podmiot prowadzący działalność w innym
rejonie kontroli PPIS może brać udział w rokowaniach . Każdy podmiot zawierający umowę z ZSO nr1
w Gdyni zobowiązany jest   złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i uzyskać wpis do rejestru
zakładów w PPIS w Gdyni.

3. czy zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie działalności w użyczanym pomieszczeniu kuchni ZSO
nr1 na rzecz innych, nie tylko Gdyńskich podmiotów ? – odpowiedź: zgodnie z umową dopuszczalne
jest prowadzenie działalności w zakresie żywienia tylko  na rzecz Gdyńskich podmiotów,

4. jaka kaloryczność jednego posiłku będzie satysfakcjonująca dla Zamawiającego? --- odpowiedź:
organem kontroli w tym zakresie jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Pomocniczo należy odnieść się
do wytycznych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży. Wytyczne te precyzują dzienną kaloryczność
posiłków 2500-3500Kcal/d, co daje przeciętnie 3000kcal/d  - informacja na stronach IZZ
http://mail.izz.waw.pl/~it/NORMY/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdf

5. prosimy o przesłanie dwóch przykładowych jadłospisów, zgodnie z którymi obecny Wykonawca
prowadził usługę żywienia. Wzory jadłospisów, jako dokumenty w których zawarte informacje są
informacjami publicznymi, maja pomóc wykonawcy określić średni koszt serwowanego posiłku. ---
odpowiedź; umowa zawarta  z ZSO nr1 w Gdyni jest umową dotycząca użyczenia pomieszczeń w celu
zapewnienia żywienia. W sprawie dotychczasowych jadłospisów należy zwrócić się o informacje do
podmiotu prowadzącego żywienie zgodnie z polskimi normami i prawem. Przykładowe jadłospisy IZZ
na stronie; http://wiemcojem.um.warszawa.pl/files/zasady_zywienia.pdf

6. prosimy o przesłanie zestawień wydanych posiłków od stycznia 2013 r., na podstawie których
wykonawca rozlicza się z Zamawiającym. --- odpowiedź; przedmiotem umowy jest użyczenie
pomieszczenia w celu zapewnienia żywienia w placowe oświatowej, jednak należy podkreślić ,że
zgodnie z umową płatnikiem  nie jest ZSO nr1. Abonamenty wykupują uczniowie  lub Rada Rodziców

       w ich imieniu lub też inne organizacje. Wykonawca nie rozlicza się z Zamawiającym za usługę
       żywienia.W sprawie zestawień wydanych posiłków należy postąpić zgodnie z punktem 5.
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