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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne 

kwoty określonej w przepisie art. 138 g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych p.n

(poczęstunek) w trakcie realizacji wybranych form aktywności w ramach Uniwersytetu Humanistów 

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

W związku z pytaniami do treści ogłosze

udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Czy referencje mają obejmować usługi polegające na podaniu przerw kawowych 

wymienione w  przetargu nie obejmują podania obiadu?

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu:

Wykonawca otrzyma punkty w tym 

iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy 

w tym okresie, wykonał należycie usługi cateringowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia

z zasadami określonymi dla każdej części zamówienia poniżej:

 

w zakresie części A: 

za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zostanie uznana usługa cate

jednego dnia, która łącznie spełnia przesłanki, o których mowa poniżej:

-- zakres usługi obejmował co najmniej: organizację 

osób, 

--  usługa ta wykonana była dla jednego 

 

w zakresie części B: 

za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zostanie uznana usługa cateringowa zrealizowaną w ciągu 

jednego dnia, która łącznie spełnia przesłanki, o których mowa poniżej:

-- zakres usługi obejmował co najmniej: organizację 

osób, 

--  usługa ta wykonana była dla jednego zleceniodawcy (odbiorcy).
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                                                        Katowice, dnia  

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DZP.381.

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 

kwoty określonej w przepisie art. 138 g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: 

(poczęstunek) w trakcie realizacji wybranych form aktywności w ramach Uniwersytetu Humanistów 

Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – nr  postępowania DZP.381.022.2020.UGS. 

do treści ogłoszenia o zamówieniu, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający 

zy referencje mają obejmować usługi polegające na podaniu przerw kawowych i/lub obiadu 

nie obejmują podania obiadu? 

postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu: 

ykonawca otrzyma punkty w tym pozacenowym kryterium oceny ofert „doświadczenie)

okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy 

usługi cateringowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia

zasadami określonymi dla każdej części zamówienia poniżej: 

za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zostanie uznana usługa cateringowa zrealizowaną w ciągu 

jednego dnia, która łącznie spełnia przesłanki, o których mowa poniżej:   

zakres usługi obejmował co najmniej: organizację 1 przerwy kawowej i/lub 1 obiadowej

usługa ta wykonana była dla jednego zleceniodawcy (odbiorcy). 

za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zostanie uznana usługa cateringowa zrealizowaną w ciągu 

jednego dnia, która łącznie spełnia przesłanki, o których mowa poniżej:   

najmniej: organizację 1 przerwy kawowej i/lub 1 obiadowej

usługa ta wykonana była dla jednego zleceniodawcy (odbiorcy). 
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Katowice, dnia  28.05.2020 r. 

POWANIA DZP.381.022.2020.UGS 

o wartości zamówienia poniżej 

.: Usługa cateringowa 

(poczęstunek) w trakcie realizacji wybranych form aktywności w ramach Uniwersytetu Humanistów 

 

do Zamawiającego, Zamawiający 

i/lub obiadu – usługi, 

„doświadczenie) jeśli wykaże, 

okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – 

usługi cateringowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia, zgodnie 

ringowa zrealizowaną w ciągu 

1 przerwy kawowej i/lub 1 obiadowej dla co najmniej 20 

za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zostanie uznana usługa cateringowa zrealizowaną w ciągu 

1 przerwy kawowej i/lub 1 obiadowej dla co najmniej 20 
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w zakresie części C: 

za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zostanie uznana usługa cateringowa zrealizowaną w ciągu 

jednego dnia, która łącznie spełnia przesłanki, o których mowa poniżej:

-- zakres usługi obejmował co najmniej: organizację 1 przerwy kawowej i/lub 1 

osób, 

--  usługa ta wykonana była dla jednego zleceniodawcy (odbiorcy).

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację

ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie ograniczył 

kawowych. w celu zapewnienia dostępu do zamówienia dla szerszego kręgu wykonawców. 

 

Pytanie 2: 

Ponieważ zamierzam przystąpić do przetargu na wszystkie zakresy tj. A, B i C 

wykazu usług obejmujący np. 4 usługi dla 150 osób i 4 usługi dla 20 osób?

 
Odpowiedź: 

W przypadku składania oferty w zakresie więcej niż 1 części post

w którym winien wykazać usługi spełniające wymagania określone w ust. 7 pkt 2) lit. b) ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający wyjaśnia, iż w celu otrzymania punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert „

w zakresie każdej części postępowania, na która składana jest ofert

dla każdej części, jeśli spełniają wymagania określone dla tej części.

będzie przyznawał punkty w zakresie każdej części zamówienia, tj. będzie przyznawał punkty w zakresie każdej 

części za te same wykazane usługi, jeśli spełniają wymagania określone dla danej części. W sytuacji o której 

pisze Wykonawca w pytaniu, usługa wykonana dla 150 osób, będzie spełniała wymagania zarówno dla części A i 

B,  jak i dla części C.  

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA OGŁOSZENIA 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

Z-ca Przewodniczącego komisji Przetargowej:

   mgr Aneta Szturc-Krawczyk
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za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zostanie uznana usługa cateringowa zrealizowaną w ciągu 

jednego dnia, która łącznie spełnia przesłanki, o których mowa poniżej:   

zakres usługi obejmował co najmniej: organizację 1 przerwy kawowej i/lub 1 obiadowej dla co najmniej 150 

usługa ta wykonana była dla jednego zleceniodawcy (odbiorcy). 

obejmuje organizację przerw kawowych. Szczegółowe menu określa załącznik nr 2 do 

Zamawiający nie ograniczył jednak zakresu wykazywanej usługi tylko do prz

w celu zapewnienia dostępu do zamówienia dla szerszego kręgu wykonawców. 

Ponieważ zamierzam przystąpić do przetargu na wszystkie zakresy tj. A, B i C – czy wystarczy 1 załącznik dot. 

wykazu usług obejmujący np. 4 usługi dla 150 osób i 4 usługi dla 20 osób? 

W przypadku składania oferty w zakresie więcej niż 1 części postępowania, Wykonawca skł

spełniające wymagania określone w ust. 7 pkt 2) lit. b) ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający wyjaśnia, iż w celu otrzymania punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert „

zakresie każdej części postępowania, na która składana jest oferta, Wykonawca może wykazać te same usługi 

dla każdej części, jeśli spełniają wymagania określone dla tej części. Oznacza to, iż Zamawiający odrębnie 

będzie przyznawał punkty w zakresie każdej części zamówienia, tj. będzie przyznawał punkty w zakresie każdej 

usługi, jeśli spełniają wymagania określone dla danej części. W sytuacji o której 

pisze Wykonawca w pytaniu, usługa wykonana dla 150 osób, będzie spełniała wymagania zarówno dla części A i 

IA OGŁOSZENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE

 

ca Przewodniczącego komisji Przetargowej:  Przewodniczący Komisji Przetargowej:

Krawczyk               mgr Ewa Słowik 
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za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zostanie uznana usługa cateringowa zrealizowaną w ciągu 

obiadowej dla co najmniej 150 

przerw kawowych. Szczegółowe menu określa załącznik nr 2 do 

zakresu wykazywanej usługi tylko do przerw 

w celu zapewnienia dostępu do zamówienia dla szerszego kręgu wykonawców.  

wystarczy 1 załącznik dot. 

wca składa 1 wykaz usług, 

spełniające wymagania określone w ust. 7 pkt 2) lit. b) ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w celu otrzymania punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert „doświadczenie” 

wca może wykazać te same usługi 

Oznacza to, iż Zamawiający odrębnie 

będzie przyznawał punkty w zakresie każdej części zamówienia, tj. będzie przyznawał punkty w zakresie każdej 

usługi, jeśli spełniają wymagania określone dla danej części. W sytuacji o której 

pisze Wykonawca w pytaniu, usługa wykonana dla 150 osób, będzie spełniała wymagania zarówno dla części A i 

SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

Przewodniczący Komisji Przetargowej: 


