
Szczecin, dnia 14.02.2017 r.

ZZ-2380-13/17

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego w procedurze zamówienia 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 06.02.2017 r.  oraz w dniu 10.02.2017r. wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacjami 

ogłoszenia i jego załączników:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Załącznik 8 paragraph 2, proszę dodać punkt 7dme, opłata za boks wolne do 14 dni jest pełny 
wartościowy a powyżej 14 dni za pół ceny

Odpowiedź: 
W czasie nieobecności konia w boksie Wykonawca obciąży Zamawiającego n/w kosztami:

- nieobecność konia od  7 dni do 14 dni - 3/4 ceny ryczałtowej 
- nieobecność konia od 15 do 21 dni -  1/2 ceny ryczałtowej 
- nieobecność konia powyżej 21 dni lub więcej 1/4 ceny ryczałtowej

W związku z tym zmodyfikowano wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Pytanie nr 2:

Dotyczy  załącznik  8  paragraph  4  punkt  2  –  podpisane  umowy  z  wykonawca  równa  się  
z akceptowanie warunki w stadninie przez Komenda Policji.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje warunki panujące w obiekcie na podstawie ogólnych obowiązujących  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U z 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z wymaganiami określonymi przez 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r (Dz. U 2001 r nr 118 poz.1268 
ze  zmianami)  technicznymi  i  sanitarnymi  określonymi  w  przepisach  oraz  rozporządzeniu  Ministra 
Środowiska  z  dnia  20  stycznia  2004  r  w  sprawie  minimalnych  warunków  utrzymania  poszczególnych 
gatunków zwierząt do celów rozrywkowych, widowiskowych, finansowych, sportowych i specjalnych (Dz. 
U 2004 r nr 16 poz. 166).

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznik 8 paragraph 4 punkt 3 – podpisanie umowy bedzie jak bedzie ale obsługi hotelowanie 
bedzie dopiero w początku czerwca... zaswiaczenie bedzie wystawiona tydzień przed rozpociecia umowa,

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z przedmiotem zamówienia wymaga świadczenia jednocześnie usługi polegającej na 
zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i  wyżywieniu koni  służbowych,  podstawową opieką weterynaryjną, 
zoohigieniczną,  usługą  podkuwniczą  i  wynajmem  pomieszczeń  dla  policjantów  jeźdźców.  Podpisanie 
umowy po rozstrzygnięciu procedury  zamówienia na usługi społeczne wiąże się ze świadczeniem tych usług 
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ze skutkiem natychmiastowym.

Pytanie nr 4:

Dotyczy załącznik 8 paragraph 4 punkt 6: kowalstwo tylko na terenie ośrodka dla konie przybywające na 
miejscu. Zamawianie Kowal tylko za pośredni ośrodka. Czas przybywanie kowal jest generalnie 8 dni jeżeli 
nie na urlop..

Odpowiedź:

Zgodnie z ust. 10 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby konie były podkuwane na terenie 
ośrodka  co  6  lub  8  tygodni  lub  w  razie  potrzeby  na  zgłoszenie  policjanta  (wykrzywienie  podkowy, 
przesunięcie lub utrata podkowy). Przybycie kowala powinno się odbyć możliwie w jak najkrótszym czasie, 
gdyż są to konie pracujące.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Załącznik 8 paragraph 5 punkt 1: kwotę proszony jest za 24miesiać i 9 koni brutto czy netto? 

Odpowiedź:

Wartość umowy określa się na kwotę brutto za 24 miesiące.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Załącznik 8 paragraph 5 punkt 3: faktura dostarczona u koordynatora na terenie ośrodka lub mailem 
lub pocztą

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza: przesyłanie oryginału faktury drogą pocztową na adres podany do korespondencji 
w §9 wzoru umowy lub dostarczenie poprzez  Kierownika Sekcji Konnej WP KWP w Szczecinie.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Załącznik 8 paragraph 6 – kary umowny : procenty pisane dotyczą wartość usługi na obecnie ilości 
konie w hotel w bieżące miesiące w stajni  

Odpowiedź:

Kary  umowne  dotyczą  wartości  umowy  brutto.  Zamawiający  złagodził  kary  umowne  do  
5% wartości umowy brutto. 
W związku z tym zmodyfikowano wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Pytanie nr 8:

Czy podwykonawca np. kowal powinien posiadać uprawnienia państwowe i czy wymagane jest podpisanie 
umowy z podwykonawcą?

Odpowiedź: 

Osoba  odpowiedzialna  za  podkuwanie  koni  powinna  wylegitymować  się  dokumentem  podkuwacza. 
Zamawiający nie precyzuje formy zatrudnienia podwykonawcy przez Wykonawcę ponieważ zgodnie z § 4 
ust. 16 załącznika nr 8 do ogłoszenia (wzór umowy) zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcą  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

Pytanie nr 9:

Czy zamawiający może złagodzić kary umowne, gdyż firma uważa że są zbyt wysokie.

Odpowiedź:

Zamawiający złagodził kary umowne do 5% wartości umowy brutto. 
W związku z tym zmodyfikowano  wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do ogłoszenia.
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Pytanie nr 10:

Wsystkie pytanie ponyzej nie sa wyjasniono w odpowiedz na serwerze mysle
glownie o pytanie 13stej z wyz; oraz histori kowalstwo pyt. 9 tej.

Odpowiedź

Zamawiający  nie  posiada  historii  kucia  koni  służbowych  ponieważ  usługa  ta  była  wykonywana  przez 
Wykonawcę dotychczasowej umowy stacjonowania koni.

Pytanie nr 11:

Dlaczego  zabezpieczenie  pomiezscienie  dla  policji  na  poczatku  z  dzierzawiony  kontener  biurowy  jest 
wykluczony?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza korzystania z kontenera, ponieważ nie spełnia on przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Pytanie nr 12:

W jakim postacie ma być podane siemie lniane?

Odpowiedź:

Siemie lniane należy podawać sparzone lub ugotowane (wcześniej zmielone lub roztłuczone) uzyskany kleik 
należy wymieszać z owsem.

Pytanie nr 13:

W załączniku nr 5 punkt 10. jest mowa o usłudze podkuwniczej. Proszę o sprecyzowanie, która ze stron 
(Zamawiający  czy  Wykonawca)  ma  zapłacić  za  materiały  (podkowy,  itp)  użyte  do  wykonania  tej 
usługi.“Usługa podkuwnicza” jest w mojej  ocenie zbyt szerokim pojęciem. Nie sposób przewidzieć ile i 
kiedy koń zgubi,  zdeformuje,  zniszczy  itp.  podków.  Usługi  kowalskie  do tanich nie  należą,  w dodatku 
Wykonawca nie ma żadnego wpływu na politykę cenową kowala. Na grafik również – trudno oczekiwać, że 
kowal rzuci zaplanowane zadania i przyjedzie aby poprawić podkowę. I tak jak punkt 9. załącznika nr 5 jest 
jasny i precyzyjny, tak punkt 10. jest kompletnie niejasny i w zasadzie niemożliwy do oszacowania.

Odpowiedź:

Wszystkie koszty poniesione za usługi podkuwnicze powinny być wliczone w ogólnej kalkulacji cenowej. 
Zgodnie z Zarządzeniem 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Nr 10, poz.51 
ze zm.) konie służbowe poddaje się rozczyszczaniu i kuciu kopyt co 6 do 8 tygodni lub częściej jeśli jest taka 
potrzeba,  natomiast  kucie  zimowe wraz z  podkładkami  odbywa  się  w okresie  jesienno  –  zimowym od 
listopada do końca marca również co 6 do 8 tygodni.  Wykonawca w swojej kalkulacji powinien jednak 
uwzględnić także sytuacje nieprzewidywalne.  

Pytanie nr 14:

W załączniku nr 7 w rubryce “Wartość brutto” mamy wskazówkę dotyczącą wyliczenia kwoty za całość 
kontraktu  dla  9  (dziewięciu)  koni.  Jednocześnie  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  powiększenia  lub 
pomniejszenia ilości koni trzymanych u Wykonawcy (załącznik nr 5 punkt 4). W jaki sposób Zamawiający 
zamierza to rozliczyć?

Odpowiedź

W przypadku  zwiększenia  ilości  koni,  zgodnie  z  §7  ust.  2  umowy  kwota  zostanie  wyczerpana  przed 
upływem okresu jej obowiązywania tzn. umowa zakończy się wcześniej niż przewidziano w §7 ust.1.

Pytanie nr 15:

W załączniku nr 5 punkt 4. Zamawiający określa ilość koni na 9 (dziewięć) zastrzegając sobie prawo do 
zmiany ilości koni +/- 3 szt. Jednocześnie w punkcie 5. załącznika nr 5 Zamawiający używa określenia cyt. 
“co  najmniej  9  boksów”.  Co  dokładnie  oznacza  podana  w  ten  sposób  wartość?  Jeżeli  zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia ilości koni do 12 szt  Wykonawca musi doliczyć do ceny trzy dodatkowe 
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boksy stanowiące rezerwę na wypadek zwiększenia ilości koni przez Zamawiającego. Tabelka w załączniku 
nr 7 nie przewiduje takiej możliwości.

Odpowiedź:

Wartość umowy oznacza faktyczną ilość koni na dzień podpisania umowy. Rozliczanie za usługi będzie się 
odbywać za faktyczne ilości koni trzymanych w boksach Wykonawcy.
W przypadku zwiększenia ilości koni, Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie z miesięcznym 
wyprzedzeniem.

Jednocześnie Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy stanowiące załączniki 
nr 5 i 8 do ogłoszenia dodając zapis o wyżywieniu koni podczas choroby o treści:
"Zgodnie z rozdziałem 6 § 30 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 884 KGP, o którym mowa powyżej, koniom  w trakcie  

choroby, rekonwalescencji lub winnych uzasadnionych przypadkach dawkę pokarmową dobiera się według  

indywidualnych  potrzeb.  Zwiększenie,  zmniejszenie  norm  wyżywienia  następuje  na  wniosek  lekarza 

weterynarii, zatwierdzonego przez Komendanta wojewódzkiego Policji".

   Termin składania i otwarcia ofert zmienia się na dzień 17.02.2017r. 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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