MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
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37-700 Przemyśl
ul. Płowiecka 8

Zakres i zasady świadczonych usług w zakresie prac ziemnych
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Usługa dotyczy wykonywania prac ziemnych w promieniu działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
Zlecenie wykonania prac będzie następowało telefonicznie bez uprzedniego zamawiania w zależności
od bieżących potrzeb Przedsiębiorstwa a wykonawca musi zacząć pracę w czasie maksymalnie
2 godzin od momentu zgłoszenia.
Wykonawca będzie w gotowości przyjęcia zlecenia od zamawiającego w każdy dzień kalendarzowy
czasu trwania umowy.
Wykonawca poda numer telefonu na który Zamawiający będzie mógł zlecać realizację
przedmiotowych prac.
Zamawiający nie określa ilości ani efektywnego czasu świadczenia usług.
Wykonawca zapewnia maszyny sprawne technicznie i obsługiwane przez operatorów posiadających
wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe przy pracach związanych z usuwaniem awarii
sieci ciepłowniczej.
Czas świadczonej usługi liczony jest od momentu przybycia sprzętu na miejsce świadczenia usługi do
momentu odjazdu z tego miejsca po wykonaniu prac.
Cena za świadczoną usługę naliczana będzie w oparciu o stawkę zł/godz. stałą dla danego rodzaju
sprzętu w całym okresie obowiązywania umowy.
Za każdą godzinę opóźnienia gdy z winy Wykonawcy rozpoczęcie pracy nastąpi później niż jest to
określone w pkt.II, Zamawiający może potrącić kwotę odpowiadającą 50% stawki godzinowej
należności.

Zakres i zasady świadczonych usług w zakresie utrzymania zimowego
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Usługa dotyczy utrzymania zimowego – odśnieżania mechanicznego posesji /droga i place/ przy ul.
Płowiecka 8 w Przemyślu.
Prowadzenie akcji zimowej odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego.
Zamawiający nie jest zobowiązany za zapłatę za prowadzenie akcji zimowej bez zgłoszenia.
Czynności odśnieżania powinny być wykonane bez zwłocznie , a w dniu roboczym zakończone do
godz. 7.00 w dniu zgłoszenia chyba że zlecający ustali inaczej.
W przypadku awarii lub niesprawności maszyny w czasie realizacji usługi Wykonawca zobowiązany
jest, na własny koszt, niezwłocznie zapewnić maszynę zastępczą o wymaganych parametrach.
Za każdą godzinę opóźnienia gdy z winy Wykonawcy rozpoczęcie pracy nastąpi później niż jest to
określone w pkt.IV , Zamawiający może potrącić kwotę odpowiadającą 50% stawki godzinowej
należności.

Informacje dodatkowe
I.
II.

Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od
daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Faktura wystawiana będzie na podstawie danych zawartych w dokumencie pracy sprzętu potwierdzonych
przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę bezpośrednio po zakończeniu prac.

Zakres i zasady usług świadczonych dla MPEC w Przemyślu Spółka z o.o.
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Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na obszarze wykonywania pracy.

Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy
Wykonawca winien załączyć do oferty n/w dokumenty:
a/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
b/ wykaz posiadanego sprzętu.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii w sekretariacie siedziby Spółki (37—700
Przemyśl ul. Płowiecka 8 – I Piętro) w terminie do dnia 14.12.2018r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta
- obsługa sprzętem”. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem” i poświadczone przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

Zakres i zasady usług świadczonych dla MPEC w Przemyślu Spółka z o.o.

