ZATWIERDZAM
Łukasz Jasek
Kierownik Działu
Programowania i Projektów Systemowych
13.06.2014.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 14/14/PN) na doradztwo dla
Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS pn.
„Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2
POIG.”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm), uprzejmie informuję, iż w dniu 11
czerwca 2014 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ. Poniżej przedstawiam treść
pytań w nim zawartych wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.
Pytanie 1
„Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ w punkcie IX podpunkt 5 Zamawiający wymaga, aby każdy
Ekspert przedstawił co najmniej 2 publikacje (analizy, raporty) w temacie, w jakim będzie prowadzić
doradztwo. Prosimy o potwierdzenie czy pod pojęciem publikacje mogą być rozumiane również
analizy / raporty sporządzane dla naszych klientów, które nie były przedmiotem upublicznienia z
możliwością wymazania informacji identyfikujących klienta/projekt dla zachowania poufności?„
Odpowiedź
Pod pojęciem publikacje mogą być rozumiane analizy / raporty sporządzane dla naszych klientów,
które nie były przedmiotem upublicznienia z możliwością wymazania informacji identyfikujących
klienta/projekt dla zachowania poufności
Pytanie 2
„Mając na uwadze odpowiedź na pytanie nr 6.1 do SIWZ z dn. 09.06.2014 r. tj.:

„Pytanie 6.1

§ 2 ust. 1 pkt umowy - Czy możliwe jest doprecyzowanie liczby jednostek biorących udział w projekcie
SIMS? Czy możecie Państwo wskazać, czy liczba ta może się zmieniać? Brak takiej informacji może
utrudnić oszacowanie pracochłonności przedmiotu Umowy.
Odpowiedź
Beneficjentami, o których mowa w § 1 pkt 1 załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy), są wszystkie
podmioty
wymienione
obecnie
na
stronie
internetowej
projektu
SIMS
(http://www.projektsims.eu/pl/beneficjenci). Lista ta jest listą zamkniętą i Zamawiający nie
przewiduje jej rozszerzenia. Zmawiający dodaje do wzoru umowy załącznik nr 5, w którym wszystkie
powyższe podmioty zostaną wymienione.
prosimy o wyjaśnienie, czy beneficjentami, o których mowa w § 1 pkt 1 załącznika nr 8 do SIWZ (wzór
umowy), są wszystkie podmioty wymienione obecnie na stronie internetowej projektu SIMS
(http://www.projektsims.eu/pl/beneficjenci). Jeśli nie, to prosimy o wskazanie wszystkich podmiotów, o
których już wiadomo, że będą beneficjentami w rozumieniu Umowy. Czy lista podmiotów, na rzecz
których świadczone byłyby usługi wymienione w § 1 pkt 1 załącznika nr 8 do SIWZ, jest listą
zamkniętą? Jeżeli tak, to czy Zmawiający dopuszcza możliwość dodania do wzoru umowy załącznika
lub odrębnego postanowienia, w którym wszystkie te podmioty byłby wymienione? Czy w przypadku
rozszerzenia listy w/w podmiotów, Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć na rzecz nowych
podmiotów usługi wymienione w § 1 pkt 1 załącznika nr 8 – czy też może Zamawiający dopuszcza
możliwość przyznania Wykonawcy prawa do odmowy świadczenia usług dla określonych
beneficjentów i dodania stosownego postanowienia w tym przedmiocie?„
Odpowiedź
Beneficjentami, o których mowa w § 1 pkt 1 załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy), są wszystkie
podmioty
wymienione
obecnie
na
stronie
internetowej
projektu
SIMS
(http://www.projektsims.eu/pl/beneficjenci). Lista ta jest listą zamkniętą i Zamawiający nie
przewiduje jej rozszerzenia. Zmawiający dodaje do wzoru umowy załącznik nr 5, w którym wszystkie
powyższe podmioty zostaną wymienione.

Pytanie 3
„Prosimy o wyjaśnienie formalno-prawnych relacji pomiędzy Zamawiającym a beneficjentami, o
których mowa w § 1 pkt 1 załącznika nr 8 do SIWZ. W szczególności, prośba o informację na jakiej
podstawie beneficjenci będą korzystać z usług Wykonawcy? Czy Zamawiający przewiduje
uregulowanie zasad korzystania z usług Wykonawcy przez beneficjentów w jakimś Regulaminie, który
musiałby być uprzednio akceptowany przez beneficjentów? Jeżeli tak, to czy Zamawiający przewiduje
możliwość, aby w takim Regulaminie (lub innym dokumencie regulującym zasady korzystania przez
beneficjentów z usług Wykonawcy – podlegającym akceptacji beneficjentów) znalazły się
postanowienia, zgodnie z którymi: a) beneficjenci zobowiążą się nie wnosić względem Wykonawcy
żadnych roszczeń związanych ze świadczonymi im usługami (względnie że akceptuję ograniczenie
odpowiedzialności Wykonawcy do określonej kwoty); b) beneficjenci potwierdzą, ze nie łączy ich
umowa z Wykonawca tylko z Zamawiającym, który odpowiada przed beneficjentami; c) beneficjenci
zobowiążą się do wykorzystywania rezultatów usług świadczonych przez Wykonawcę jedynie dla
swoich wewnętrznych celów, bez możliwości ujawniania ich osobom trzecim.„
Odpowiedź

Formalno-prawne relacje nie istnieją pomiędzy Zamawiającym a Beneficjentami, ale pomiędzy
Zamawiającym a pracownikami beneficjentów są one uregulowane umową. Jeśli chodzi o
proponowane rozwiązanie wprowadzenia regulaminu korzystania z doradztwa to Zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia takiego regulaminu i wyraża chęć skonsultowania go z
wybranym Wykonawcą. W tej chwili tworzenie takiego regulaminu, bez udziału Wykonawcy,
Zamawiający uznaje za zbyt pochopne.

Pytanie 4
„W odniesieniu do załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy), czy możliwa jest modyfikacja wzoru
umowy poprzez dodanie następujących postanowień: a) ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy
względem Zamawiającego do określonej kwoty; b) wyłączenie odpowiedzialność Wykonawcy
względem podmiotów trzecich, w tym beneficjentów; c) zobowiązanie się Zamawiającego do
zapewnienia, że beneficjenci będą wykorzystywać wyniki świadczonych im usług jedynie dla
wewnętrznych celów i że nie będą ich ujawniać osobom trzecim? Czy Zamawiający dopuszcza
możliwość zmodyfikowania wzoru umowy w ten sposób, aby z umowy jasno wynikało, że beneficjenci
nie mogą wnosić żadnych roszczeń względem Wykonawcy, a w przypadku, gdyby takie roszczenie
zostały wniesione, że Zmawiający będzie chronił i zabezpieczał Wykonawcę przed takimi roszczeniami
beneficjentów i innych osób trzecich?„
Odpowiedź
Zamawiający nie przychyla się do sugestii Wykonawcy i pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym
kształcie.

Pytanie 5
„Alternatywnie, czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość uregulowania wzajemnych relacji
pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym a beneficjentami, aby beneficjenci byli/stawali się stroną
umowy? Oczywiście nadal pozostałyby aktualne wspomniane powyżej kwestie modyfikacji wzoru
umowy, tak aby w szczególności odpowiedzialność Wykonawcy była ograniczona.„
Odpowiedź
W związku z odpowiedziami udzielonymi powyżej Zamawiający nie przychyla się do sugestii
Wykonawcy i pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym kształcie.

Zamawiający nie przychyla się do sugestii Wykonawcy i pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym
kształcie.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zatem miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pozostają bez
zmian.

