Agenda spotkania informacyjnego dla Wykonawców i potencjalnych Wykonawców zadań
związanych z realizacją inwestycji sieciowych w PSG Sp. z o.o.
Termin i miejsce:
informacja na stronie PSG https://www.psgaz.pl/spotkania-z-wykonawcami
Prowadzący: Przedstawiciele PSG
Uczestnicy: zaproszone oraz zainteresowane firmy
Rejestracja gości: lista obecności
Materiały:
materiały szkoleniowe (prezentacja) przedstawione na spotkaniu lub udostępnione na:
https://www.psgaz.pl/spotkania-z-wykonawcami

ankieta do wypełnienia dostępna na:
https://www.psgaz.pl/spotkania-z-wykonawcami

wypełnione ankiety należy przesłać na podane w tabeli adresy e-mailowe najpóźniej do 14 dni od
terminu spotkania.
Plan spotkania:
Godz.
Zakres tematyczny
Według
Rozpoczęcie spotkania - przywitanie i przedstawienie tematu oraz
ustaleń
prelegentów. Przedstawienie przebiegu spotkania (ramy czasowe, plan
danego
spotkania, opcjonalnie wypisanie na tablicy czasu trwania i planu)
Zakładu
j.w

Prezentacja planów Oddziału w zakresie inwestycji sieciowych

j.w

Wprowadzenie oraz przedstawienie podstawowych informacji w
zakresie procedury wyłaniania Wykonawców:
1. podstawowe dane o procedurze wyłaniania Wykonawców
(szczególnie w zakresie zamówień niepublicznych),
2. wymagania formalno –prawne (oświadczenia) oraz wymagania
w zakresie wadium,
3. systemy informatyczne obsługujące proces zakupowy.

j.w

Wymagania stawiane Wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie
zamówień w PSG:
1. wymagania w zakresie określonej działalności lub czynności,
2. wymagania w zakresie doświadczenia wiedzy i potencjału
technicznego i kadrowego,
3. wymagania narzucone we wzorach umów obowiązujących w
PSG (zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wymagania
dot. ubezpieczenia),
4. obowiązkowy system oceny wykonawców.
Informacje udostępnione Wykonawcom oraz wymogi stawiane
Wykonawcom na etapie realizacji Umowy:
1. zagadnienia techniczne związane z preferowanymi
rozwiązaniami konstrukcyjnymi i materiałowymi,
2. wskazanie dostępu do wymagań i instrukcji obowiązujących w
PSG na stronie internetowej Spółki,
3. etapy realizacji zadania zgodnie z Wymaganiami Umowy,

j.w

Uwagi

j.w

j.w
j.w
j.w
j.w

4. prezentacja dokumentów: obowiązujących druków /
protokołów, rysunków charakterystycznych elementów,
5. omówienie najczęściej napotykanych problemów przy realizacji
zadania i sposoby ich usunięcia.
Zasady współpracy w zakresie inwestycji przyłączeniowych
realizowanych przez Klienta.
Wzory umów – przedstawienie podstawowych zapisów: obowiązki
stron, rozliczenia, kary itd.
Dyskusja
Podsumowanie spotkania, zebranie list z podpisami (z adresami
kontaktowymi).
Planowane zakończenie spotkania.

