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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  usług  polegających  na  obsłudze  kotłowni  na  paliwo  stałe  wraz  z  instalacjami  i

urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni celem zapewnienia dostawy energii cieplnej w

obiektach  służbowych  na  terenie  garnizonu  zachodniopomorskiej  Policji  w  sezonie  grzewczym

2017/2018”

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

do Zamawiającego w dniu 20.06.2017 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie w jakich godzinach ma odbywać się 4 godzinna praca palacza na kotłowni.

 

Odpowiedź:

Godziny pracy  pozostają w gestii Wykonawcy i winny być tak rozplanowane aby właściwie wywiązać się z przedmiotu

umowy.

Pytanie nr 2: 

Czy godziny obsługi kotłowni w niedziele i święta są inne niż w dni powszednie?

Odpowiedź:

Godziny pracy  pozostają w gestii Wykonawcy i winny być tak rozplanowane aby właściwie wywiązać się z przedmiotu

umowy.

Pytanie nr 3:

Jeśli stawka za obsługę kotłowni dotyczy doby, czy Zamawiający nie przewiduje całomiesięcznego okresu świadczenia

usługi? Ponieważ Wykonawca będzie ponosił koszty zatrudnienia pracownika mimo przestoju w obsłudze kotłowni.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje całomiesięczny okres  świadczenia usługi  z  założeniem świadczenia pracy w wymiarze  4

godzin na dobę.

Pytanie nr 4:

Prosimy o ustalenie w umowie konkretnego terminu rozpoczęcia  i  zakończenia  obsługi  kotłowni  w celu  ustalenia

okresu obowiązywania umowy o pracę.



Odpowiedź:

Termin rozpoczęcia i  zakończenia sezonu grzewczego uwarunkowany będzie decyzją Komendanta Wojewódzkiego

Policji a ta warunkami meterologicznymi.

Pytanie nr 5:

Czy podczas  okresowego przestoju kotłowni  np.  z  powodu awarii,  braku  opału  itp.,  Zamawiający pokryje  koszty

wynikające z konieczności zatrudnienia palaczy na umowę o pracę?

Odpowiedź:

Tak w wysokości stawki x 4 godziny na dobę.

Pytanie nr 6:

Wskazany w umowie 2 dniowy okres informacyjny przed zakończeniem sezonu spowoduje,  że Wykonawca nadal

będzie ponosił koszty zatrudnienia pracownika ze względu na czas wypowiedzenia umowy o pracę.

Odpowiedź:

Tak.

   Termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzień 26.06.2017r. 

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


