Kętrzyn, dnia 21.05.2020r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu WAI.272.18.2020
Znak: WAI.272.18.2020
Dotyczy: wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz opracowań kosztorysowych
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania: „Budowa Zakładu Aktywności
Zawodowej w Kętrzynie ”

WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAPYTANIA
Zamawiający, prowadząc postępowanie w sprawie wykonania projektu budowlanego i projektów
wykonawczych oraz opracowań kosztorysowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
dla zadania: „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie na pytania złożone dnia 20.05.2020r.
dotyczące treści zapytania, udziela odpowiedzi i wyjaśnień:
Pytanie 1:
Czy określenie „sekcja cateringowa” oznacza, że produkty typu ciasta, lody, które będzie oferowała
kawiarnia będą zamawiane z zewnątrz, czy w kawiarni będzie odbywała się produkcja wyrobów
cukierniczych i wysyłana do innych placówek?
Pytanie 2:
Czy w kuchni będzie odbywała się pełna produkcja posiłków (śniadania, obiady, czyli czy projekt ma
obejmować wszystkie stanowiska typu obróbka warzyw, mięsa, stanowisko wyrobów mącznych itd.
Czy posiłki będą wykonywane z gotowych półproduktów. Czy może kuchnia będzie produkowała
ograniczony asortyment –posiłki zimne, kanapki, sałatki a obiady będą zamawiane w formie
cateringu
Wyjaśnienie oraz uzupełnienie informacji zawartej w pkt. 1.4 załącznika nr 2 :
1. Kuchnia – ma być przeznaczona do potrzeb prowadzonej działalności wytwórczej, wszystkich
posiłków na wynos (catering oraz ciasta desery do kawiarni). W ciągu dnia jeden ciepły
posiłek przygotowany dla osób niepełnosprawnych (35 osób + obsługa) - w kuchni 7 osób
(niepełnosprawni, kucharz, cukiernik, pomoc) zatrudnionych + terapeuta ( osoby niepełnosprawne
pracują krócej - czas pracy + wypoczynek+ rehabilitacja), więc docelowo w kuchni w jednym
czasie będzie od 4 do 5 osób.
2. Kawiarnia – nie stanowi części opracowania – będzie zlokalizowana na zewnątrz (poza
projektowanym obiektem) i tam funkcjonować będzie cała sekcja osób niepełnosprawnych
(kelnerzy, bariści) i terapeuta z 7 osobami wymiennie, analogicznie jak w kuchni.
3. Pralnia – zatrudnionych 7 osób niepełnosprawnych + terapeuta i analogiczna ilość osób
przebywających w jednym czasie w pralni jak w kuchni,
Pozostałe informacje zawarte w zapytaniu oraz w załącznikach pozostają bez zmian.

Przygotował: Dariusz. Stadnik,
Tel. 89 751-17-68

