Wydział Zamówień Publicznych
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02

Warszawa, dnia 29.01.2020 r.

Wykonawcy ZP 1/2020

Nasz znak: TDT/PZ/381/ZP 1/2020
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług cateringowych ZP 1/2020.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Zamawiający na podstawie zapisu ROZDZIAŁU VII ust. 9 i 10, Ogłoszenia o zamówieniu z
dn. 23.01.2020 r., zwanego dalej „Ogłoszeniem”, przekazuje pytania i udziela odpowiedzi oraz zmienia treść
Ogłoszenia.
Pytanie nr 1
czy istnieje możliwość wydłużenia czasu na przygotowanie prezentacji próbek do min. 30 minut?
Odpowiedź
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy, w związku z czym zmianie ulegają zapisy w Rozdziale XIII. Opis
kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert - ustęp 2 punkt 2:
 litera B
BYŁO: „Wykonawca będzie miał 20 min na przygotowanie prezentacji próbek potraw.”
JEST: „Wykonawca będzie miał 30 min na przygotowanie prezentacji próbek potraw.”


litera F.

BYŁO: „Komisja przystąpi do degustacji próbek potraw go o godzinie 10.20.”
JEST: „Komisja przystąpi do degustacji próbek potraw o godzinie 10.30.”

Pytanie nr 2
czy danie gorące ma zostać podane w podgrzewaczu?
Odpowiedź
Zamawiający nie precyzuje, w jaki sposób ma być zaprezentowane danie główne, jednakże Zamawiający dopuszcza
podanie dania głównego w podgrzewaczu. Przy czym Zamawiający podkreśla, że sposób zaprezentowania dania
głównego jest oceniany w podkryterium pomysłowości i estetyki przygotowania posiłku w kryterium Sposób
przygotowania potraw ,ich podania oraz jakość (J).
W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) chcielibyśmy poinformować
o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. Powyższe informacje dostępne są na
stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html
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Pytanie nr 3
czy mają być 3 porcje x 150 g dania gorącego?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że ma być jedna porcja dania głównego.
Pozostałe zapisy treści Ogłoszenia pozostają bez zmian.
Na podstawie zapisu ROZDZIAŁU VII ust. 9 i 10 Ogłoszenia, Zamawiający udostępnia treść pytań i udziela odpowiedzi
oraz zmienia treść Ogłoszenia na stronie internetowej, na której udostępniono Ogłoszenie i jest ona dla
Wykonawców wiążąca.
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