Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego
PYTANIE: Jaki charakter ma mieć odpowiedź wykonawców na to zapytanie? Czy mamy rozumieć, iż
Państwa „Zapytanie ofertowe”:
1.

jest w chwili obecnej prowadzone w celu wyłonienia wykonawcy tej usługi (w zapytaniu
podano kryteria oceny ofert)?

Odpowiedź: Tak jeżeli z szacunku wyniknie, że jest to usługa poniżej 30 tyś euro
2.

jest prowadzone, w ramach procedury „badania rynku” i dokonania oszacowania wartości
Zamówienia (tj. odpowiedź na zapytanie będzie niezobowiązująca do ewentualnego zawarcia
umowy)?

Odpowiedź: Patrz pkt 1
3.

W zapytaniu na str. 3 zawarto taki zapis: wizyty monitorujące w wytypowanych projektach o
najwyższym wskaźniku ryzyka przy udziale niżej wymienionych ekspertów.

PYTANIE: jak rozumieć ten zapis? Czy w ramach 1 wizyty monitorującej udział w niej mają brać
wszyscy wymienieni eksperci (ekspertów ds. badań społeczno ekonomicznych + ekspertów z
doświadczeniem „budowlanym”)? Czy wystarczy by w wizycie brał udział 1 ekspert? Jeśli tak
to o jakim profilu?
Odpowiedź: W wizytach monitorujących mają brać udział eksperci z zakresu zarządzania projektami
oraz ds. Budownictwa
4.

W zapytaniu na str. 4 zawarto taki zapis: (…)udział 2 ekspertów o następującym
doświadczeniu: z zakresu budownictwa posiadający wpis do centralnego rejestru
rzeczoznawców budowlanych oraz doświadczenie w wydaniu opinii na temat co najmniej 3
budowlanych projektów inwestycyjnych o minimalnej wartości 10 mln zł.

PYTANIE: jak należy rozumieć termin „wydania opinii”? o jakie opinie konkretnie chodzi? Czy
chodzi o opinie wydawane przez organy administracji publicznej? Czy chodzi np. o opinie
projektanta do projektu budowlanego? Jak konkretnie rozumieć ten zapis?
Odpowiedź: Chodzi o opinie rzeczoznawcze budowlane, które może wystawić rzeczoznawca
budowlany na potrzeby odbioru prac budowalnych
5.

W zapytaniu na str. 4 zawarto taki zapis: (…) nie znajdują się w sytuacji konfliktu interesów w
stosunku do Wykonawców realizujących Zadanie badawcze.

PYTANIE: Jak należy rozumieć ten zapis? Jak rozumieć termin „zagadnienie badawcze”? Czy
chodzi o konflikt interesów ekspertów oraz wykonawców kontraktów realizowanych na
zlecenie Beneficjentów badanych projektów? O jaki konflikt interesów chodzi?
Odpowiedź: Chodzi o konflikt interesów ekspertów oraz wykonaców i beneficjentów- brak powiązań
pomiędzy nimi
6. Chciałbym wyjaśnić dwie wątpliwości związane ze składem zespołu projektowego dotyczące
ekspertów ds. budownictwa.
Zgodnie z zapytaniem, eksperci muszą cechować się następującym doświadczeniem:
•

zarządzania (tj. koordynacji projektów) co najmniej 3 budowlanymi projektami inwestycyjnymi
współfinansowanymi ze środków unijnych w zakresie inwestycji w szkolnictwie wyższym,

PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści możliwość dysponowania doświadczeniem w zakresie
zarządzania 3 budowlanymi inwestycjami współfinansowanymi ze środków unijnych, bez
zawężania zakresu do inwestycji w szkolnictwie wyższym? Z technicznego punktu widzenia

nie ma znaczenia czy zarządzane projekt budowlane realizowane były w zakresie inwestycji w
szkolnictwie wyższym czy też nie.

Odpowiedź: nie zawężamy tylko do inwestycji w szkolnictwie wyższym. Ponadto wymóg
dotyczący doświadczenia ekspertów zostaje zmieniony na „zarządzania (tj. koordynacji
projektów) co najmniej 3 budowlanymi projektami inwestycyjnymi współfinansowanymi ze
środków publicznych” zamiast „współfinansowanymi ze środków unijnych” Odpowiednie
zmiany znalazły już odzwierciedlenie w Zapytaniu Ofertowym. W związku z tą zmianą
wydłużeniu uległ również termin nadsyłania ofert do 17 września 2014r. Prosimy o
korzystanie z nowego Zapytania Ofertowego.
•

z zakresu budownictwa posiadający wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców
budowalnych oraz doświadczenie w wydaniu opinii na temat co najmniej 3 budowlanych
projektów inwestycyjnych o minimalnej wartości 10 mln PLN.

PYTANIE: Czy wszystkie 3 projekty maja w sumie mieć wartość 10 mln PLN, czy też każdy z
nich mam mieć taką wartość osobno?

Odpowiedź: 10 mln zł dotyczy pojedynczego projektu .

7. PYTANIE: Czy istnieje jakiś określony okres czasu za który eksperci budowlani muszą potwierdzić
swoje doświadczenie (tj/. ilość zarządzanych projektów i wystawienie opinii rzeczoznawcy)?

Nie stawiamy wymogu dot. okresu czasu, za który eksperci budowlani muszą potwierdzić swoje
doświadczenie. Natomiast konieczne jest spełnienie warunków przez ekspertów dot. zarządzania (tj.
koordynacji projektów) co najmniej 3 budowlanymi projektami inwestycyjnymi współfinansowanymi
ze środków publicznych; z zakresu budownictwa posiadający wpis do centralnego rejestru
rzeczoznawców budowlanych oraz doświadczenie w wydaniu opinii na temat co najmniej 3
budowlanych projektów inwestycyjnych o minimalnej wartości 10 mln zł każdy.

