
Szczecin, dnia 07.02.2017 r.

ZZ-2380-13/17

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego w procedurze zamowienia na usługi społeczne  na podstawie art.  138o 

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 polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i 

wyżywieniu koni służbowych będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 

wraz z podstawową opieką weterynaryjną, zoohigieniczną i usługą podkuwniczą  oraz wynajmem 

pomieszczeń dla policjantów jeźdźców”

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

do  Zamawiającego  w  dniu  03.02.2017  r.  oraz  w  dniu  06.02.2017r.  wraz  z  wyjaśnieniami  i  modyfikacjami 

ogłoszenia:

Pytanie nr 1:

Co zamawiający rozumie pod pojęciem „duży padok”, jaką powierzchnię ma na myśli ?

Odpowiedź: 

Powierzchnię przeznaczoną dla przebywania na padoku w jednym czasie co najmniej 9 koni.  W razie braku 

możliwości wypuszczania koni jednocześnie na jeden padok, dopuszcza się rozdzielenie koni na dwa bądź więcej 

mniejszych padoków.

Pytanie nr 2:

Jakie są oczekiwania zamawiającego względem wyposażenia biura, szatni itd.?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje własnym wyposażeniem biura i szatni, które dostarczy po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 3:

Jakie są oczekiwania zamawiającego względem standardu wyposażenia?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, że standard wyposażenia będzie zgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy – 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. tj. w pomieszczeniach biura, części 

socjalnych  w tym szatni,  toalety,  kabiny prysznicowej  -  ściany czyste,  podłogi  bez  ubytków,  pomieszczenia 

powinny być higieniczne i bezpieczne w użytkowaniu.

Pytanie nr 4:

Zapisy umowy - § 4 pkt 13: jak zamawiający rozumie pojęcie odpowiedzialności wykonawcy za zdrowie koni, 

jaki zakres. Jaki wpływ na zdrowie może mieć wykonawca?

 

Odpowiedź:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdrowie konia w przypadkach:

 - nieprawidłowego żywienia, 

 - niepoinformowania zamawiającego o złym stanie zdrowia konia pod nieobecność policjantów.

Pytanie nr 5:

Zapisy umowy - § 4 pkt. 10 a i b: czy nie powiela się obowiązków wykonawcy z zamówieniem i umową zawartą 
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przez zamawiającego z lekarzem weterynarii, gdzie to lekarz weterynarii ma prowadzić dokumentację medyczną, 

wpisy do książeczek zdrowia, rejestr szczepień itd. Jaka jest rola wykonawcy, jeśli jest to w pełnym zakresie 

obowiązków  i  uprawnień  lekarza  weterynarii?  Wykonawca  nie  ma  możliwości  zakupu  leków (również  ma 

odrobaczanie,  szczepionek  przeciw  grypie  końskiej,  tężcowi)  ani  uprawnień  do  ich  podawania,  posiada  je 

weterynarz.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zapewnienia jedynie podstawowej opieki weterynaryjnej tj.

• odrobaczania co 6 miesięcy;

• szczepienia przeciwko grypie końskiej, tężcowi – 2 razy w roku oraz

• powiadomienia Zamawiającego w przypadku zachorowań lub pojawienia się niepokojących objawów u 

koni.

Natomiast wszelkie inne usługi weterynaryjne (leczenie, przeglądy weterynaryjne oraz inne niż ww. szczepienia) 

będą świadczone przez Wykonawcę wskazanego przez Zamawiającego.

Pytanie nr 6:

Czy ze względu na krótki czas na złożenie oferty cenowej, wymagane jest od razu w złożonej ofercie podanie 

podwykonawcy?

Odpowiedź:

Jeżeli Wykonawca przewiduje powierzenie wykonanie części zamówienia podwykonawcy to  zobowiązany jest w 

oświadczeniach (wg wzorów będących załącznikami nr 2 i 3 do ogłoszenia), które składa łącznie z formularzem 

oferty, podać dane podwykonawcy.

Pytanie nr 7:

Dlaczego zamawiający chce uczynić wykonawcę odpowiedzialnym (kary finansowe) za usługi podkuwnicze tj. 

ich jakość, terminowość itd. przy bardzo specyficznych i zróżnicowanych wymaganiach zamawiającego, kiedy 

udział wykonawcy przy tych usługach jest żaden? Brak wpływu na okoliczności. Tego rodzaju usługi powinny 

być objęte odrębnym zamówieniem, gdyż przy tak sformułowanej umowie wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za błędy podwykonawcy. Wartość kar jest nieadekwatna do zakresu wykonywanych usług. 

Odpowiedź:

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie przedmiotu zmówienia.

Pytanie nr 8:

Załącznik nr 6 do ogłoszenia: pkt.3 niejasny jest sposób zakreślenia w przypadku posiadania ujeżdżalni zarówno 

krytej jak i otwartej.

Odpowiedź:

Jeśli Wykonawca dysponuje ujeżdżalnią krytą to proszę zakreślić w kółeczko. Nie zakreślenie oznacza posiadanie 

ujeżdżalni otwartej. Jeżeli posiada krytą i otwartą zaznacza obydwie.

Pytanie nr 9:

Jak zamawiający rozumie wymagania dotyczące ujeżdżalni krytej, otwartej, karuzeli? Czy oczekuje aby były one 

do wyłącznej dyspozycji zamawiającego? Czy przewiduje możliwość współużytkowania? Jeśli tak, to na jakich 

zasadach?

Odpowiedź:

Zamawiający  przewiduje  możliwość  współużytkowania,  ale  przewiduje  korzystanie  z  ww.  wyposażenia 

codziennie w dni robocze w godzinach  od 7.30 do 15.30 (przynajmniej na 9 koni). W związku z powyższym 

modyfikujemy załącznik nr 5 do ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 8 do ogłoszenia – 

wzór umowy.

Pytanie nr 10:

Jak  zamawiający  rozumie  treść  zapisu  w  Załączniku  nr  5  do  ogłoszenia  dot.  ujeżdżalni  umożliwiającej 

prowadzenie jazd w okresie jesienno - zimowym w naszych warunkach klimatycznych? Czy oczekuje np. aby 
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podłoże  było  ogrzewane,  zdrenowane,  ustabilizowane  np.  włókniną?  Czy  uważa,  że  gwarancją  całorocznej 

możliwości użytkowania zapewnia tylko połączenie ujeżdżalni krytej w okresie jesienno - zimowym i otwartej 

w wiosenno - letnim?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje korzystanie z ujeżdżalni otwartej lub krytej z podłożem  umożliwiającym  prowadzenie 

jazd  w ciągu całego roku.

Pytanie nr 11:

Jaki czas od podpisania umowy (wyłonienie wykonawcy) zamawiający przewiduje do przejęcia obiektu, mając na 

uwadze: 

• dostosowanie obiektu do oczekiwań zamawiającego

• zabezpieczenia  elektroniczne,  wyposażenie  pomieszczeń,  adaptacja  pod  konkretny  cel,  remont, 

dostosowanie standardów oczekiwanych przez zamawiającego

• znalezienie i zatrudnienie dodatkowego pracownika o odpowiednich kwalifikacjach

• wykonanie instalacji telefonii stacjonarnej, zawarcie umowy

Odpowiedź:

Wykonawca  winien spełniać wymogi zawarte w załączniku nr 6 do ogłoszenia (w wykazie narzędzi, wyposażenia 

obiektu  i  urządzeń  technicznych)   oraz  z  załącznikiem nr  8  (we  wzorze  umowy)  nie  później  niż z  chwilą 

podpisania umowy.

Pytanie nr 12:

Co zamawiający rozumie pod pojęciem zabezpieczenia elektroniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem zabezpieczenia elektronicznego rozumie alarm dźwiękowy i czujniki ruchu.

Pytanie nr 13:

Załącznik nr 5 do ogłoszenia: co zamawiający rozumie pod pojęciem mieszanka pełnoporcjowa, jakiego typu 

dodatki paszowe ma jeszcze na myśli?

Odpowiedź:

Pod  pojęciem  mieszanka  pełnoporcjowa  Zamawiający  rozumie  uzupełnienie  do  paszy  podstawowej  (owsa). 

Dodatki paszowe np. mesz, lucerna, witaminy, sole mineralne, wysłodki itp.

Pytanie nr 14:

W dokument “tres___ogloszenia_spoleczne_z_zal_nr_1_2_3_4.pdf” jest pisane o Wadium i w załącznik 1 jest 

proszony nr konto na zwrot jego, ale nigdy nie wydziałem ile wadium trzeba płacić i na jakie konto.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Pytanie nr 15:

Rozumiem  ze  opis  przedmiot  zamówienie  jest  załącznik  5  a  jeżeli  są  różnice  z  ogłoszenie 

(‘tres___ogloszenia_spoleczne_z_zal_nr_1_2_3_4.pdf”) to załącznik 5 ma przywaga

Odpowiedź:

Załącznik nr 5 do ogłoszenia tj. opis przedmiotu zamówienia określa szczegółowy zakres usług.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Załącznik 5 punkt  5.  ‘przestrzen do szkolenie specjalistny’,  czy można wiedzieć  dokładnie jakie  są 

wymaganie? Czy kryta ujeżdalnia wystarczy? Chciałbym tez ograniczyć czas do prowadzenie tych ćwiczenie od 

poniedziałku do piątku miedzy 8sma i 11sta żeby ruch koń z pastwisko nie zakłuczać oraz żeby ćwiczenie brał 

pod uwagi innych pensjonatów.
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Odpowiedź:

Przestrzeń do szkoleń specjalistycznych powinna:

• znajdować się na terenie otwartym (nie w krytej ujeżdżalni), 

• w miejscu nie zakłócającym funkcjonowania obiektu ze względu na dużą ilość pozorników specjalistycznych 

(szlabany, bramki huculskie, huśtawka, elementy szeleszczące, przeszkody ogniowe);

• czas prowadzenia ćwiczeń: maksymalnie dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki w godzinach 7.30 – 

13.00. 
W związku  z  powyższym modyfikujemy załącznik  nr  5  do  ogłoszenia  –  opis  przedmiotu  zamówienia  oraz 

załącznik nr 8 do ogłoszenia – wzór umowy.

Pytanie nr 17:

Dotyczy Załącznik 5 punkt 6. ‘pomieszczenie biurowy z telefon stacjonarnym’, w Płochocinie nie ma takiego siec 

rozbudowana.

Odpowiedź:

Zamawiający  wymaga  zgodnie  z  przedmiotem  zamówienia  pomieszczenia  biurowego  z dostępem  do  sieci 

telekomunikacyjnej (możliwość podłączenia przez Zamawiającego telefonu stacjonarnego z faksem).

W związku  z  powyższym modyfikujemy  załącznik  nr  5  do  ogłoszenia  –  opis  przedmiotu  zamówienia  oraz 

załącznik nr 8 do ogłoszenia – wzór umowy.

Pytanie nr 18:

Dotyczy Załącznik 5 punkt 6. ‘pomieszczenie biurowy z zabezpieczenie elektroniczny’: można doprecyzować 

rodzaj system: czujnik ruchu oraz alarm dźwiękowy wystarczy?

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem zabezpieczenia elektronicznego rozumie alarm dźwiękowy i czujniki ruchu.

Pytanie nr 19:

Dotyczy Załącznik 5 punkt 6. Szatni, biuro będą na początku umowa prawdopodobny na początku w kontener 

biurowy do czasu rozbudowa nasze infrastruktur

Odpowiedź:

Zamawiający nie bierze pod uwagę kontenerów z przeznaczeniem na biuro, szatnie.

Pytanie nr 20:

Dotyczy Załącznik  5  punkt  6.  Czy Szatni  i  pomieszczenie  oprócz  biuro  są  tylko  dostępnym dla  pracownik 

Komenda czy do nich innych klient z Ośrodka mogą korzystać

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 6 załącznika nr 5 do ogłoszenia (opis przedmiotu zamówienia) oraz § 4 pkt 6 załącznika nr 8 do 

ogłoszenia (wzór umowy) pomieszczenia mają być wyłącznie do użytku policjantów.

Pytanie nr 21:

Dotyczy Załącznik 5 punkt 7. Wyżywienie: Wymogi są bardzo wysoko i bardzo podwyższą koszt utrzymania 

konia, czy można zastąpić przez jakieś pasza dostępny na rynku trzeba doprecyzować dodatki paszowe, Owies 

będzie zgnieciony i odpylony to norm powinien być zmniejszony o 30%

Odpowiedź:

Normy wyżywienia koni określone są w Zarządzeniu Nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2009 

r. (Dz. Urz. Nr 10, poz.51 ze zm.) dostępnym na stronie internetowej Komendy Głównej Policji. Zamawiający 

wymaga  żywienia  koni  zgodnie  w  tymi  normami.  Dodatki  paszowe  to  np.  mesz,  lucerna,  witaminy,  sole 

mineralne, wysłodki itp.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Załącznik 5 punkt  10 :  usługi podkuwnicza: bardzo mało precyzyjne jest  określenie  ‘częściej jeżeli 

potrzebny’ – nie  sposób dla nas  bez wiedzy wasze operacji  żeby ocenić  ryzyko takie  potrzebny...  znowu to 

wymaga brać prowizji żeby pokryć jakieś koszt który może nie będzie. To samo dotyczę kucie ortopedyczne.
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Odpowiedź:

Usługa podkuwnicza  co 6 lub 8 tygodni lub w razie potrzeby na zgłoszenie policjanta (wykrzywienie podkowy, 

przesunięcie lub utrata podkowy). Przybycie kowala w jak możliwie najkrótszym czasie.

Pytanie nr 23:

Rozumiem ze żaden dokument nie jest złożony do Komendy oprócz tych dwóch koperty których są otwierany 

dopiero 8smego lutego ale do czego wysiłki faxem? 

Odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z pkt IX ogłoszenia.  Wykonawca podaje w ofercie numer faksu jako dodatkową 

formę kontaktu.

Pytanie nr 24:

Poprzedni przetarg był model umowa, tu nie ma. będzie pózniej dopracowane? czy wzór standardowy stajenny 

będzie używane?

Odpowiedź:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Pytanie nr 25:

Ocena  złożony  ofert  jest  tylko  cena,  cała  infrastruktura  Ośrodka  nie  jest  brane  pod  uwagi?

Odpowiedź:

Postępowanie  prowadzone jest zgodnie z procedurą dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, 

wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE.  Zgodnie z pkt XIII ogłoszenia Zamawiający przy 

wyborze  oferty,  będzie  się  kierował  jedynym kryterium,  którym jest  cena. Natomiast  wymagania  dotyczące 

potencjału,  jakim  ma  dysponować  Wykonawca  w  całym  okresie  realizacji  umowy,  są  wymaganiem  na 

potwierdzenie  warunku  udziału  w  postępowaniu dotyczącym  zdolności  technicznych  Wykonawcy. 

W przypadku nie spełnienia tego warunku Wykonawca zostanie wykluczony, a jego oferta zostanie odrzucona.

   Termin składania i otwarcia ofert zmienia się na dzień 10  .02.2017r.   Godziny składania i otwarcia ofert nie 

ulegają zmianie.

Załączniki:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 5 do ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia

2. zmodyfikowany załącznik nr 8 do ogłoszenia – wzór umowy

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.
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