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Wykonawcy

dotyczy: składania ofert na opracowanie trzech studiów wykonalności niezbędnych
do złożenia wniosków aplikacyjnych w ramach ogłoszonych konkursów z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020

Zamawiający - Gmina - Miasto Płock, informuje, że do Zamawiającego, w dniu
11.10.2016 r. wpłynęło zapytanie dot. ww. postępowania. Poniżej zamieszczamy
przedmiotowe zapytanie wraz z odpowiedziami.

1. Zapytanie: Czy to będą projekty partnerskie? Jeśli tak, to ilu będzie partnerów?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje złożenie projektu partnerskiego - 2
partnerów. Zakłada się, że partnerstwo będzie miało charakter niefinansowy,
intencyjny.

2. W opisie jest zapis, że umowa zostanie zawarta z wykonawcą odrębnie dla każdej części
zamówienia. Ale w umowie będącej załącznikiem, są ujęte wszystkie trzy studia.

Zamawiający do upublicznionego ogłoszenia załączył jedynie wzór umowy, jej
postanowienia będą takie same dla wykonania trzech usług - opracowania
studiów wykonalności dla trzech odrębnych projektów. Jednocześnie
Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Każdy z
wykonawców może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia. Umowa
z wykonawcą zastanie zawarta odrębnie dla każdej części zamówienia.

3. W opisie jest zapis, że terminem końcowym realizacji zamówienia jest uzyskanie przez
Zamawiającego ostatecznych wyników oceny merytorycznej Instytucji Wdrażającej
każdego z projektów. W umowie jest również ujęta ocena wykonalności- w podanych
konkursach-ostatnim etapem jest ocena merytoryczna. Należy to doprecyzować,
ponieważ w umowie jest o tym wspomniane w kilku miejscach, m.in. płatność w
wysokości 20% kwoty wynagrodzenia również po ocenie wykonalności.
Ocena wykonalności jest elementem oceny merytorycznej projektu, zaś
podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony umowy protokół
końcowy. Ponadto zgodnie z zapisem § 10 ust. 4 "Zamawiający zobowiązuje się
poinformować Wykonawcę o ostatecznym wyniku oceny formalnej,
merytorycznej i oceny wykonalności, niezwłocznie po uzyskaniu wyników oceny
od Instytucji Pośredniczącej"
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4. W par 13 umowy proponujemy dopisać pkt o treści:

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie proporcjonalnie do zaawansowania prac, na podstawie protokołu
sporządzonego przez strony umowy.

Zamawiający oczekuje przedłożenia produktu finalnego- studium wykonalności,
które będzie stanowić załącznik do dokumentacji aplikacyjnej w ramach
ogłoszonych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020. Postawione warunki udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej mają na celu wybór wykonawcy,
który będzie w stanie dostarczyć dokumentację opracowaną zgodnie z
wytycznymi dla przywołanych konkursów, stąd nie przewiduje się zmian umowy
w proponowany sposób.

5. Prosimy o podanie ile spotkań oczekujecie w ramach Zapytania. Podanie ilości spotkań
jest niezbędne do właściwego oszacowania kosztów. Wówczas proponujemy ująć taki
zapis w umowie. Umowa obejmuje .. spotkania na terenie Zamawiającego. (zapis, który
wyraźnie określa zakres umowy).

Zamawiający na tym etapie nie określa ilości spotkań roboczych, będą się
odbywały sukcesywnie, stosownie do potrzeb.

6. Proponujemy w umowie ująć zapis: umowa nie obejmuje sporządzenia wniosków
aplikacyjnych. (zapis, który wyraźnie określa zakres umowy).

Zakres zamówienia został precyzyjnie określony przez Zamawiającego zarówno
w zaproszeniu do złożenia oferty, upublicznionym ogłoszeniu jak i wzorze
umowy. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia "Wykonawca jest
zobowiązany do zamieszczenia w studium wykonalność wszystkich informacji i
danych umożliwiających Zamawiającemu wypełnienie wniosku o
dofinansowanie".


