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Dział Spraw Organizacyjnych
DSO.271.3.18.2018 Kraków, 12-12-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. 
zm.) pn. Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych w Krakowie przez 
Narodowe Centrum Nauki, znak sprawy: DSO.271.3.18.2018

Na podstawie Rozdziału XI ust. 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), 
Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Proszę o udzielenie informacji na temat postępowania DSO.271.3.18.2018. Pytanie dotyczy 
prezentacji potraw:
Czy należy wykonać na prezentacje 3 rodzaje z każdego podpunktu w sumie 9 szt w pkt 1 i 2?

1) tartinki dekoracyjne – 3 rodzaje na świeżym pieczywie jasnym i ciemnym, przygotowane 
z minimum 3 składników o średnicy minimum 4-5 cm: 

a) mięsna, 
b) rybna,
c) wegetariańska

2) przekąski na zimno typu finger food – 3 rodzaje (koreczek bankietowy, mini sałatka, tortilla): 
a) mięsna,
b) rybna,
c) wegetariańska;

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, iż należy przygotować 3 rodzaje kompozycji w obu punktach, tj. w pkt 1 
trzy rodzaje kanapek w tym jeden mięsny, drugi rybny zaś trzeci wegetariański. Analogicznie w 
punkcie 2 należy przygotować 3 rodzaje przekąsek typu finger food, tj. jeden rodzaj stanowi 
koreczek bankietowy, drugi mini sałatka oraz trzeci tortilla, przy uwzględnieniu, by jeden z rodzaju 
był mięsny, jeden rybny i jeden wegetariański. Jednocześnie należy pamiętać, że każda z potraw 
powinna być przygotowana (liczba sztuk/gramatura) w taki sposób, by mogła ocenić ją każda 
osoba z 4 osobowej komisji.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, a Wykonawcy 
zobowiązani są uwzględnić treść udzielonych wyjaśnień i zmian przy przygotowywaniu składanych 
ofert. Udzielone wyjaśnienia nie skutkują zmianami treści SIWZ, które nie powodują konieczności 
zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też Zamawiający 
nie przedłużył terminu ich składania. 

Przewodnicząca komisji przetargowej
Agata Zapasa
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