
Pytanie nr 1 
 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie,  

Al. Jana Długosza 8, 20-054 Lublin 

 

Szanowni Państwo w związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu na prowadzenie 

stołówki szkolnej przez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów szkoły, zwracamy się z 

prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Prosimy o podanie aktualnej stawki obiadu w kwocie netto i brutto 

2. Prosimy o podanie aktualnego operatora realizującego usługę żywienia 

 

Odpowiedź nr 1 
 

Witam. 

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.10.2018 r.: 

1)  Koszty obiadu netto: 5,93 zł , brutto: 6,40 zł za jeden obiad. 

2) „ KAPRYS” Spółka Cywilna, NIP:  712-317-71-88 

 

 

 

 

Pytanie nr 2 
 

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie,  

Al. Jana Długosza 8, 20-054 Lublin 

 

 

Dotyczy: na prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie KG.261.10.2018 

 

 

W nawiązaniu do przetargu zwracamy się z prośbą o odpowiedz na pytania. 

 

 

 

1. Czy w stosunku do pomieszczeń stanowiących przedmiot dzierżawy Zamawiający 

posiada decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez inspekcje 

zewnętrzne według właściwości miejscowej Zamawiającego, np. Inspekcji Sanitarnej, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego itp.? 

Prosimy o przedstawienie kopii protokołów z ostatnich kontroli dotyczących 

przedmiotu dzierżawy.  

2. Prosimy o podanie średnich kosztów mediów z ostatnich 12 miesięcy za okres jednego 

miesiąca w odniesieniu do wszystkich mediów we wszystkich placówkach : 

A./ woda zimna 

B./ woda ciepła 

C./ energia elektryczna 

D./ gaz 

F./ centralne ogrzewanie 

G/odpady 



I./podgrzewanie 

J./ inne  

Informacja ta jest konieczna do ustalenia kosztów usługi, ponieważ 

wykonawca/dzierżawa musi znać koszty mediów z rozdziałem gdzie następuje opłata 

ryczałtowa, gdzie na podstawie liczników. Podanie tych informacji jest równym 

traktowanie wszystkich potencjalnych firm biorących udział w konkursie. Obecnie tą 

wiedzą dysponuje  tylko obecny dzierżawca. Prosimy o podanie danych księgowych.  

3. Prosimy o podanie kosztów ostatnich konserwacji, przeglądów. 

4. Czy Dyrektorzy szkół  mają wyznaczone  pomieszczenie do składowania odpadów 

komunalnych i pokonsumpcyjnych i czy  ewentualnie wyznaczą takie  miejsce do 

składowania odpadów na zewnątrz budynku. Prosimy o podania jaka firma obecnie 

odbiera odpady komunalne i pokonsumpcyjne? Jeżeli znają Państwo koszt prosimy o 

podanie.  

5. Prosimy o opisanie na ilu przerwach wydawane są posiłki dzieciom i w jakich turach? 

6. Czy wydzierżawiane pomieszczenia wymagają bieżących remontów lub napraw ? 

Jeżeli tak  prosimy o podanie zakresu wykonania niezbędnych czynności.  

7. Kiedy odbyło się ostatnie malowanie bloków żywienia? 

8. Ilu pracowników obecnie wykonuje przedmiotowe zamówienie? 

9. Jak wygląda rozliczenie za użytkowanie pomieszczeń w okresie wakacji i ferii w 

zakresie czynszu, mediów? Czy wykonawca ponosi koszty dzierżawy oraz zużycia 

mediów? 

10. Czy podana ilość  dzieci w zamówieniu jest faktyczną ilością dzieci spożywającą 

posiłki – prosimy o potwierdzenie średniomiesięcznej ilości przygotowanych  

posiłków? 

11. Czy Wykonawca może przygotować posiłki w kuchni zewnętrznej, dowieź do 

stołówki z równoczesnym opłaceniem wszystkich kosztów dzierżawy? 

12. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż za dodatkowy catering na usługi zewnętrzne 

pobierana jest opłata 1500 zł, a w przypadku nie gotowania na zewnątrz wykonawca 

nie ponosi posiłki kosztów dzierżawy 1500 zł? 

 

 

Odpowiedź nr 2 
 

 

W odpowiedzi na punkt: 

1. Zamawiający nie posiada decyzji nakazujących przeprowadzenia prac, wydanych 

przez inspekcje zewnętrzne. 

2. A./ woda zimna - 355,73 

B./ woda ciepła - 0 

C./ energia elektryczna - 549,68 

D./ gaz   -  294,412 

F./ centralne ogrzewanie - 162,50 

G/odpady – 170,80 

I./podgrzewanie wody - 351,10 

J./ inne - 0 

3. Koszt przegląd wentylacji – 430,00 

4. Nie posiadamy wyznaczonego  pomieszczenia do składowania odpadów komunalnych 

i pokonsumpcyjnych 

5. Obiady wydawane są od 1130 do 1500 

6. Na chwilę obecną nie. 



7. 2017 r. 

8. Osiem osób 

9. W okresie wakacji i ferii Wykonawca płaci tak samo jak w normalnym okresie. 

10. Tak. 

11. Nie. Chcemy by posiłki były wykonywane na miejscu. 

12. Opłata 1500 zł netto jest pobierana co miesiąc bez względu na okoliczności. 

 

 

 


