
 
 

Jodłowa dn. 09.10.2017r 

                                     

                                                                                             Wykonawcy 

 

W związku z toczącym się postępowaniem na zadanie pn. „Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla 

dzieci w ośrodku wychowania przedszkolnego  w Jodłowej”,  do Zamawiającego wpłynęły pytania. 

Zamawiający poniżej zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1: 

W zapytaniu ofertowym pkt V ppkt 7 Zamawiający zastosował zapisy: Limit zaangażowania osób 

prowadzących zajęcia w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych  

i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł,  w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych 

podmiotów nie może przekroczyć  276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do powyższego zapisu sformułowania „jeżeli dotyczy”, 

gdyż zapis ten zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego ora Funduszu Spójności  

na lata 2014-2020 dotyczy personelu projektu, w szczególności na podstawie stosunku pracy lub 

osoby samozatrudnione. Osoby zaangażowane w innych formach niż ww. nie stanowią personelu 

projektu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w następujący sposób: 

Limit zaangażowania osób prowadzących zajęcia w realizację wszystkich projektów finansowanych  

z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł,  w tym ze środków 

własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć  276 godzin miesięcznie zgodnie 

z treścią obowiązujących „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020” – jeżeli dotyczy. 

 

Pytanie 2: 

W zapytaniu ofertowym w pkt V ppkt 8 Zamawiający zastosował zapisy: Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy – w przypadku: a) realizowania przez Wykonawcę zajęć niezgodnie  

z harmonogramem, b) braku możliwości realizowania zajęć w ustalonym wymiarze godzinowym  

z winy Wykonawcy, c) w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny  

z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności, w szczególności co do 



zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia zajęć, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień  

w prowadzeniu zajęć oraz nie informowaniu o nieobecnościach, d) rozwiązania umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące wysokości kar umownych założonych przez 

Zamawiającego na realizację zamówienia niezgodnie z harmonogramem i postanowieniami umowy. 

Zdaniem Zamawiającego wysokość kar jest nieadekwatnie wysoka w stosunku do opisanych przez 

Zamawiającego uchybień. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w następujący sposób: 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100% łącznego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku: „a) nie wykonania przez Zamawiającego 

przedmiotu zamówienia na skutek realizowania przez Wykonawcę zajęć niezgodnie  

z harmonogramem, b) braku możliwości realizowania zajęć w ustalonym wymiarze godzinowym  

z winy Wykonawcy, c) w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny   

z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności, w szczególności co do 

zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia zajęć, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień  

w prowadzeniu zajęć oraz nie informowaniu o nieobecnościach, d) rozwiązania umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy”. 

Zamawiający opisał, że kary umowne będą naliczane w przypadkach dotyczących braku realizacji 

umowy zgodnie z zapisami umowy w szczególności: co do zawartości merytorycznej i sposobu 

prowadzenia zajęć, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w prowadzeniu zajęć oraz  

nie informowaniu o nieobecnościach osób prowadzących zajęcia. 

Wysokość kar umownych jest związana z możliwością nieotrzymania dofinansowania przez 

Zamawiającego w przypadkach niezrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami 

wniosku. 

 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 12.10.2017 r. godz. 9:00  

Termin otwarcia ofert:  12.10.2017 r. , godz. 10:00  

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia:  od 16.10.2017 do 31.08.2018 

Zamawiający zmienia wymagane oznaczenie koperty z ofertą na:   
„Oferta – zajęcia dodatkowe dla dzieci. Nie otwierać do 12.10.2017 godz. 9:00”.  
 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa; 

2. Baza konkurencyjności; 

3. A/a 


