Szkoła Podstawowa Nr 7
im. Heleny Raszki
ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin
tel. 91/ 426-98-30 www.sp7.szczecin.pl

Szczecin, dnia 13.05.2019 r.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników przetargu nieograniczonego na
NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO
UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
UL. ZŁOTOWSKA 86 , 71-793 SZCZECIN
1.
Prosimy o podanie średnio miesięcznej lub dziennej ilości uczniów i pracowników szkoły
spożywających posiłki oraz dzieci spożywających posiłki uczęszczających do oddziałów
przedszkolnych (średnio z ostatniego roku) ?
Odpowiedź
Według danych podanych do SIO na dzień 30.09.2018 r. liczba uczniów szkoły podstawowej
korzystających z posiłków wynosi 420.
Liczba dzieci spożywających posiłki uczęszczających do oddziałów przedszkolnych 40 ( posiłek
dla przedszkolaków składa się ze śniadania, obiadu i podwieczorku)
Liczba pracowników szkoły spożywających obiady 10.
2.
Prosimy o podanie ilości uczestników półkolonii oraz czas ich trwania planowany.
Planowany czas trwania półkoloni
Odpowiedź
Pólkolonie organizowane są dwa razy w roku w wakacje oraz w okresie ferii zimowych.. Czas
trwania zazwyczaj 2 tygodnie. Ilość uczestników 60-120 os./tydz. Posiłek dla uczestników
poółkoloni składa się ze śniadania oraz obiadu, który obejmuje drugie danie i kompot
3.
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.
Odpowiedź
Według wiedzy Zamawiającego zaleceniem pokontrolnym jest przeprowadzenie remontu
pomieszczeń kuchennych. Zamawiający nie ma dostępu do protokołu pokontrolnego.

Szkoła Podstawowa Nr 7
im. Heleny Raszki
ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin
tel. 91/ 426-98-30 www.sp7.szczecin.pl
4.
Prosimy o podanie średnich kosztów mediów za okres jednego miesiąca w odniesieniu do
wszystkich mediów we wszystkich plaćówkach :
A./ woda zimna
B./ woda ciepła
C./ energia elektryczna
D./ gaz
F./ centralne ogrzewanie
G/odpady
I./ 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.
Kto ponosi koszt podatku od nieruchomości?
Odpowiedź
Koszty mediów uzależnione są od indywidualnego zużycia, według odczytu liczników.
A./ woda zimna ok.180 zł
B./ woda ciepła ok. 150 zł
C./ energia elektryczna ok. 2200 zł
D./ gaz- nie dotyczy
F./ centralne ogrzewanie okres zimowy ok. 450 zł/m-c, pozostałe 150 zł/m-c
G/odpady – obecnie najemca ma własne pojemniki
I./ inne – ścieki ok. 550 zł/m-c
Koszt podatku od nieruchomości ponosi Najemca ok. 260 zł/m-c
5.
Jak wygląda rozliczenie za użytkowanie pomieszczeń w okresie wakacji i ferii w zakresie
czynszu, mediów? Czy wykonawca ponosi koszty dzierżawy oraz zużycia mediów?
Odpowiedź
W okresie wakacji Najemca ponosi koszty najmu oraz zużycia mediów.
6.
Prosimy o podanie wagi kryterium jakimi będzie kierował się Zamawiający
Sposób obliczenia punktów w ramach przyjętych kryteriów jest zawarty w załączniku nr 3 do
ogłoszenia
7.
Prosimy o podanie jakiej formy pomocy statutowej oczekuje Zamawiający ?
Zamawiający oczekuje różnych propozycji formy pomocy statutowej

