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DLiUT.260.11.2020                                                                 Ostrów Mazowiecka, 03-03-2020r.  

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Zakładu. 

 
 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej 
(07-300) przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako Zamawiający, informuje, iż do dnia 
3 marca 2020 roku potencjalni Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej w 
niniejszym zapytaniu ofertowym. Poniżej, ZGK, wraz z udzielonymi odpowiedziami, udostępnia ich 
treść: 

PYTANIE: Zgodnie z treścią zapytania Zamawiający oczekuje wykonania Audytu zewnętrznego instalacji 
MBP i składowiska określają jednocześnie maksymalny czas realizacji zadania – 90 dni od daty 
podpisania umowy. Jednocześnie w §2 ust. 1 umowy Zamawiający wskazuje rozpiętość czasową 
realizacji audytu – dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 -15.00 z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy. Proszę o potwierdzenie prawidłowego zrozumienia przez Wykonawcę 
dla ww. zakresu czasowego jako okresu czasu, w którym Audytorzy będą mieli dostęp do instalacji i 
pracowników ZGK?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż opisany powyżej czas pracy dotyczy kadry zarządzającej. 
Instalacja MBP, wraz z pracownikami fizycznymi, funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 
6.00 – 22.00 oraz w soboty, od godziny 6.00 do 14.00. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia 
audytorzy będą mieli pełny dostęp do instalacji MBP i pracowników ZGK w czasie ich pracy. 
 
PYTANIE: Bazując na doświadczeniach (ukryta nazwa firmy) w zakresie prowadzenia czynności 
audytorskich na instalacjach MBP i składowiskach odpadów uprzejmie informujemy, że w ramach 
stałego pobytu Zespołu Audytorów preferowana jest obecność wyrywkowa rozumiana jako obecność 
przedstawiciela Wykonawcy w różnym zakresie czasowym – między 1 a 3 dniami każdym tygodniu 
trwania audytu. Ww. zabieg ma na celu uniknięcie efektu „przygotowania” instalacji i pracowników do 
obecności Audytorów – pozwala na pełne zdiagnozowanie sytuacji. Czy Zamawiający akceptuje ww. 
rozkład dni pracy Wykonawcy.    
ODPOWIEDŹ: Zamawiający przyjmuje wniosek Wykonawcy. 
 
PYTANIE: W ramach realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje wykonania szkoleń dla pracowników 
Zakładu. Bazując na doświadczeniach (ukryta nazwa firmy) w zakresie prowadzenia czynności 
audytorskich na instalacjach MBP i składowiskach odpadów proponujemy rozbicie szkoleń na: 
instruktaż stanowiskowy prowadzony w trakcie trwania czynności audytorskich dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz mistrzów zmianowych, a także dodatkowy instruktaż 
dla kadry zarządzającej (Zarząd, dyrektorzy, kierownicy) w formie spotkania szkoleniowego z 
omówieniem wniosków z przeprowadzenia właściwych czynności audytorskich po wykonaniu Raportu 
końcowego podsumowującego Audyt techniczny. Czy Zamawiający akceptuje ww. podział szkoleń.    
ODPOWIEDŹ: Zamawiający przyjmuje wniosek Wykonawcy. 

 

Do wszystkich Oferentów                             
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