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odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej”

(1/ZP/ZGO/2013)

 

Zamawiający w odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia  w ramach przetargu nieograniczonego pn.„Prace porządkowe i  usługa
ręcznego  sortowania  odpadów  w  Zakładzie  Gospodarki  Odpadami  S.A.  w
Bielsku-Białej” (1/ZP/ZGO/2013) udziela wyjaśnień: 

 

1. Czy Zamawiający zapewnia pomieszczenia gospodarcze typu szatnia wraz z szafkami 
dla pracowników?

Odpowiedź  Zamawiającego:
Zamawiający zapewnia pomieszczenie socjalne typu szatnia wraz z szafkami
(na odzież czystą i brudną) dla pracowników. 

 

2. Jeżeli  nie  jesteśmy  zakładem  pracy  chronionej  i  nie  zatrudniamy  osób
niepełnosprawnych czy do przetargu załączamy oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2,
bo ono nas nie dotyczy?

Odpowiedź  Zamawiającego:
Punkt VIII ust. 3 nakłada obowiązek przedłożenia oświadczenia, stanowiącego
załącznik nr 2 do formularza ofertowego tylko w przypadku, gdy dany oferent
ma status zakładu pracy chronionej lub zatrudnia osoby niepełnosprawne. W
przypadku  gdy  oferent  nie  ma  takiego  statusu,  nie  musi  podpisywać  i
przedkładać oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2

 

3. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który w Załączniku
nr 2 do SIWZ „Oświadczenie  Wykonawcy” wykaże gwarantowaną wartość procentową
odpisu na PFRON w okresie od 08.2012 do 12.2012 roku – za 5 miesięcy?

 

Odpowiedź  Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wykaże
gwarantowaną wartość procentową odpisu na PFRON w okresie od 08.2012 do
12.2012  roku  –  za  5  miesięcy,  jednakże  zgodnie  z  rozdz.  XVI  SIWZ pkt  1,
Wykonawca wskazuje w Załączniku nr 2 wysokość ulgi PFRON, którą uzyskał w
związku  z  zatrudnieniem  osób  niepełnosprawnych  w  okresie  ostatnich  6
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Zatem  Zamawiający  przy
wyborze  oferty  będzie  się  kierował  kryterium  ceny  oraz  ulgi  na  PFRON
spełniającej  warunki  zgodnie  z  Załącznikiem nr  2.  Zamawiający  nie  zmienia
w/w zapisu SIWZ.
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