WYKONAWCY
Dot Przetarg nieograniczony

Koszalin 15.06.2018 roku

.

Postępowanie do Ogłoszenia nr 437/U/18/Oddział Koszalin, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego sprawa ZN/3091/505MZE/2018/1:
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w
Koszalinie ul. Morska 10, na podstawie art. 22 ust.6 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGAOPERATOR SA, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy.

Pytanie
„1.
W formularzu oferty załącznik nr 5 do WZ (tabela, pozycja 2,3) wymagają Państwo podania
poszczególnych cen dla jednego obiektu. W przypadku usługi czyszczenia urządzeń ( separatorów, mis)
nie jest możliwe rzetelne przedstawienie ceny jednostkowej dla jednego obiektu, ponieważ urządzenia
na danym obiekcie znacząco różnią się pojemnościami. Zatem podanie ceny zryczałtowanej dla
jednego obiektu w zakresie czyszczenia urządzeń nie będzie rzeczywistym kosztem konkretnego
obiektu. Zwracam również uwagę na fakt, że zgodnie z zapisami § 3 ust.1 projektu umowy, rozliczenie
usługi ma odbywać się na podstawie wskazanych w formularzu cen jednostkowych.
W związku z powyższym, proszę o zmianę tabeli cen jednostkowych w załączniku nr 5 do
Warunków Zamówienia.
2.
Zgodnie z Działem V pkt 2.13 ppkt c) WZ oraz § 2 ust. 2 projektu umowy przeglądy należy wykonać w
następujących terminach:
 Pierwszy przegląd – do 30 maja każdego roku
 Drugi przegląd – do 30 listopada każdego roku
W związku z powyższym, proszę o wyjaśnienie terminu wykonania pierwszego przeglądu.
Jednocześnie, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu i godziny składania ofert np. na
dzień 21.06.2018 r., godz.9.30.”
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Odpowiedź
Ad. 1
Formularz ofertowy zał. nr 5 do WZ ( tabela, pozycja 2, 3) otrzymuje brzmienie:
Lp.

Elementy przedmiotu zamówienia

Szacowana ilość
/ 3 lata

Cena jednostkowa
netto zł /szt lub m3

Wartość netto [zł]
Poz. 3 x 4

Wartość brutto [zł]
Poz. 5 + VAT

4

5

6

1

2

3

1.

Przegląd eksploatacyjny urządzeń
oczyszczających

198 szt.

2.

Czyszczenie
urządzeń
oczyszczających wraz z odbiorem
odpadów

25 m3

Czyszczenie szczelnej misy olejowej
pod transformatorem wraz z
odbiorem odpadów

500 m3

Badanie
laboratoryjne
wód
opadowych wraz z akredytowanym
poborem próbek za urządzeniami
oczyszczającymi

24 szt.

3.

4.

SUMA

Dla pozycji wierszy 2 i 3 należy podać wartość obliczoną dla 1 metra sześciennego objętości urządzenia
do oczyszczenia.
Ad.2
Pierwszy przegląd w 2018 r należy wykonać do 16 lipca 2018r. Następne jak określono w WZ.
Ponadto przedłuża się termin składania ofert do dnia 21-06-2018r do godz. 08:00.
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