
Szczecin, dnia 17.01.2017 r.

ZZ-2380-03/17

informacja na stronę internetową

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podstawie art.  39 i  nast.  ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” 

na „świadczenie usługi polegające na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych 

będących  w dyspozycji  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Szczecinie  wraz  z  podstawową  opieką 

weterynaryjną i zoohigieniczną”

Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  pytania  do  siwz,  które  wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 13.01.2017 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Co zamawiający rozumie  pod pojęciem mycia  koni  w przypadku wystąpienia  choroby zakaźnej  i  zaraźliwej.  Czy 

dotyczy to wszystkich chorób koni.

Odpowiedź: 

Zamawiający  rezygnuje  z  mycia  koni  środkiem  dezynfekującym  oraz  dezynfekcją  stajni  i  sprzętu  jeździeckiego 

w przypadku  choroby  zakaźnej  lub  zaraźliwej.  W związku  z  tym  Zamawiający  zmodyfikował  siwz,  następująco: 

rozdział III ust.1 siwz otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem  zamówienia  jest świadczenie  usługi  polegającej  na  zapewnieniu  pensjonatu,  utrzymaniu

i  wyżywieniu  koni  służbowych  będących  w  dyspozycji  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  

w Szczecinie wraz z:

• podstawową opieką weterynaryjną (odrobaczanie – co 6 miesięcy, szczepienie przeciwko grypie końskiej, tężcowi 

– 2 razy w roku),

• opieką  zoohigieniczną  (wymianą  ściółki,  dokonywaniem  dościółki  w  boksach  co  najmniej  raz  dziennie, 

wywożeniem obornika ze stajni na bieżąco, okresową lub w razie konieczności dezynfekcją stajni np. białkowanie)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi  załącznik nr 6 do siwz. Wielkość i zakres zamówienia zawiera 

także  wzór umowy stanowiący – załącznik nr 9 do siwz.”

Zamawiający zmodyfikował również opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do siwz i wzór umowy 

stanowiący załącznik nr 9 do siwz.

Pytanie nr 2:

„Co jaki czas ma być dezynfekcja stajni i jaki zakres ma obejmować jaka to ma być dezynfekcja i dlaczego wykonawca 

ma ponosić koszty dezynfekcji w przypadku, gdy większość służb konie policyjne są poza Ośrodkiem ( np. w okresie 

wakacyjnym w innych stajniach – co w przypadku gdy to konie policyjne przyjdą z chorobą zakaźną lub zaraźliwą?)

Odpowiedź:

Zamawiający  rezygnuje  z  dezynfekcji  stajni  w  przypadku  chorób  zakaźnych  lub  zaraźliwych.  Dezynfekcja  stajni 

powinna odbywać się okresowo lub w razie konieczności np. białkowanie.
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Zamawiający  zmodyfikował  rozdział  III  ust.1  siwz  (tak  jak  w  odpowiedzi  na  pytanie  1)  oraz   opis  przedmiotu 

zamówienia stanowiący załącznik nr 6 i wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do siwz.

Pytanie nr 3:

Co oznacza dezynfekcja sprzętu. Dlaczego potencjalny wykonawca ma odpowiadać za choroby, które „teoretycznie' 

mogą przenieść konie policyjne, które wyjadą na sezon  i stacjonują w innej stajni lub w związku z pełnieniem służby 

poza terenem stajni, która wykonuje usługę w przedmiotowej sprawie?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z  dezynfekcji sprzętu jeździeckiego w przypadku choroby zakaźnej lub zaraźliwej. W związku 

z tym  Zamawiający  zmodyfikował  rozdz.III  ust.1  siwz  (tak  jak  w  odpowiedzi  na  pytanie  1),  opis  przedmiotu 

zamówienia stanowiący załącznik nr 6 oraz wzór umowy stanowiący  załącznik nr 9 do siwz.

Pytanie nr 4:

Czy wskazane kody CPV odpowiadają przedmiotowej sprawie?

Odpowiedź:

Wskazane kody CPV odpowiadają przedmiotowej sprawie.

Pytanie nr 5:

Czy  zamawiający  dopuszcza  odrobaczanie  zgodnie  z  programem  profilaktyki  stajni,  która  podpisze  umowę 

z usługodawcą tj.  nie raz na kwartał a co 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  odrobaczanie  zgodnie  z  programem profilaktyki  stajni,  co  6  miesięcy.  W związku  z tym 

Zamawiający zmodyfikował rozdz.III ust.1 siwz  (tak jak w odpowiedzi na pytanie 1), opis przedmiotu zamówienia 

stanowiący załącznik nr 6 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do siwz.

Pytanie nr 6:

Czy w  cenie  należy zawrzeć  również  pomieszczenia  biurowe,  zgodnie  z  wykazem narzędzi  wyposażenia  obiektu 

i urządzeń technicznych stanowiących załącznik nr 8 do SWIZ ponieważ załącznik nr 7 do SIWZ – formularz kalkulacji 

cenowej  w przedmiocie zamówienia jest  wyłącznie na usługę utrzymania i  zapewnienia pensjonatu dla  koni  KWP 

w Szczecinie. Tak samo brzmi sformułowany przedmiot zamówienia, inaczej jest w opisie przedmiotu i umowie, gdzie 

wyszczególnione są pomieszczenia dla policjantów jeźdźców.

Pytanie brzmi, kto będzie pokrywał koszty dzierżawy i utrzymania pomieszczeń dla policjantów jeźdźców. 

Jeżeli cena pomieszczeń ma być zawarta  w ryczałcie utrzymania jednego konia policyjnego miesięcznie to należy 

zwrócić uwagę iż przechowania koni to 8 % stawka VAT, natomiast dzierżawa pomieszczeń 23% VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby usługa na utrzymanie i zapewnienie pensjonatu dla koni stanowiła usługę kompleksową 

wraz  z  dzierżawą  i  utrzymaniem pomieszczeń  dla  policjantów jeźdźców.  Cenę  pomieszczeń  należy  wkalkulować 
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w usługę utrzymania i zapewnienia pensjonatu dla koni. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 7 

do siwz.

Pytanie nr 7:

Co  oznacza  pkt.  9  (załącznik  nr  6   do  zarządzenia  nr  884  KGP  z  dnia  21  lipca  2009  r.

(Dz.  Urz.  nr  10,  poz.  51  ze  zm.)  dodatki  paszowe.  Jakie  to  są  dodatki  paszowe  w  myśl  zarządzenia?  W jakim 

standardzie  jakościowym   mają  być  dodatki  paszowe?  Kto  określa  jakie  mają  to  być  dodatki?  Jakie  są  minima 

zawartości składników dodatków paszowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z Zarządzeniem nr  884 KGP z dnia 21 lipca 2009 r. ( Dz. Urz. nr 10, poz. 51 ze zm.)  dodatki paszowe mają 

być  podawane  według  potrzeb.  Ww.  zarządzenie  nie  określa  rodzaju,  standardu  jakościowego  ani  minimalnej 

zawartości składników dodatków paszowych. Wykonawca po konsultacji z Zamawiającym może wprowadzić dodatki 

paszowe biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby koni. 

Zamawiający  zmodyfikował  opis  przedmiotu  zamówienia  stanowiący  załącznik  nr  6  i  wzór  umowy  stanowiący 

załącznik nr 9 do siwz.

Pytanie nr 8:

Czy  zamawiający  dopuszcza  możliwość  formy  zatrudnienia  osób  obsługujących  konie  policyjne  podczas  trwania 

umowy do dyspozycji wykonawcy ( np. na umowę cywilno - prawną)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3A ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia  osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeksu pracy  ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).Umowa cywilno-prawna nie jest umową o pracę 

w rozumieniu Kodeksu pracy.

W załączeniu zmodyfikowane załączniki:

1. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do siwz

2. Zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej – załącznik nr 7 do siwz

3. Zmodyfikowany  wzór umowy – załącznik nr 9 do siwz

   Termin  składania  i  otwarcia  ofert  zmienia  się  na  tj.  20.01.2017 r. Godziny  składania

 i otwarcia pozostają bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.
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