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Lublin, dn. 19.07.2022r. 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 

ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługę przygotowywania, 

dostarczania i podawania posiłków dla uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie,  

ul. Ignacego Rzeckiego 10 (znak sprawy: KG 261.1.2022) 

 
Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.1129 ze zm.), w związku z wnioskami 

Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający przekazuje treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz 

z wyjaśnieniami: 

 

 
1. Prosimy Zamawiającego o podanie szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 284 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SWZ, a pytanie nie dotyczy treści SWZ. 

 

2. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i 

niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych 

(m.in. zwolnienia lekarskie, kwarantanna, urlopu na żądanie).  Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia 

wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. 

Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. 

Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia 

badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga 

dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Zgodnie art. 436 ust. 3 Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych  na poziomie aż 50% wartości 

umowy, wnosimy o włączenie zapisu do projektu umowy; „Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może 

przekroczyć 10% wartości, umowy brutto”.  Obecny zapis powoduje, iż Wykonawcy  zostaje naliczona wyższa kara 

umowna za nieprawidłową realizację niż w przypadku nie zrealizowania jej. Prosimy o zmniejszenie maksymalnej 

wysokości kar umownych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 2 w oddzielnym piśmie. 

 

4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagana w pkt. 1 lit. a OPZ wysokość wsadu do kotła wynosi 6,50 zł 

brutto. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ minimalny wsad do kotła dla dzieci szkolnych (obiad) wynosi 6,50 zł brutto, natomiast 

minimalny wsad do kotła dla dzieci z oddziału przedszkolnego (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 10,41 zł brutto. 

 

5. Czy w okresie ferii zimowych, wakacji i jakichkolwiek przerw świątecznych dzieci w przedszkolu i szkole są obecne? 

Jeżeli tak to w jakiej ilości? 

Odpowiedź: W okresie ferii zimowych, wakacji i przerw świątecznych w szkole nie ma uczniów. Dzieci z oddziału 

przedszkolnego nie mają ferii zimowych i innych przerw. Zajęcia w oddziale przedszkolnym kończą się 30 czerwca. W okresie 

wakacji nie ma dzieci w przedszkolu. Zgodnie z wzorem umowy Zamawiający będzie informować Wykonawcę o ilości 

posiłków zamawianych na dany dzień do godziny 15.00 dnia poprzedzającego. 

 

6. Czy jeżeli w okresie wakacji i dłuższych przerw w nauczaniu i funkcjonowaniu przedszkola kuchnia jest zamknięta, 

Wykonawca będzie ponosił koszty dzierżawy? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ (załącznik nr 6 - wzór umowy i załącznik nr 7 - OPZ) czynsz dzierżawny płatny będzie 

w miesiącach od września do czerwca włącznie, natomiast w miesiącach lipiec i sierpień Wykonawca nie będzie ponosił opłat 

z tytułu czynszu dzierżawnego. 

 

7. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że na deser do obiadu dla uczniów może być planowany kompot zamiennie z 

owocem, napojem owocowym lub warzywnym? 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby do każdego obiadu był podany napój, tj. kompot lub sok lub napój owocowy lub 

warzywny. 

 

8. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że do śniadania ma być planowane zamiennie mleko, zupa mleczna lub kawa 

zbożowa?  

Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby w przypadku podania zupy mlecznej do śniadania była podana 

również herbata. 

 

9. Czy Zamawiający dopuszcza podawanie ryby do obiadu w formie pulpeta rybnego? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

10. Czy Zamawiający dopuszcza planowanie produktów typu instant w postaci kisieli, budyniów, galaretek? 

Odpowiedź: Zamawiający preferuje produkty naturalne lecz sporadycznie dopuszcza produkty instant. 

 

 

 

 

 


