BZP/38/383-28/16

Jastrzębie-Zdrój, dnia 06.05.2016 r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro – „Opracowanie studiów wykonalności i wniosków o
dofinansowanie projektów w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” BZP/38/383-28/16

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie Formularza oferty, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju działając na podstawie § 22 pkt 9 obowiązującego u
Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro - stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia
28.10.2015r. wyjaśnia co następuje :
Pytanie 1 – dot. Załącznika nr 3 – Wykaz osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu
zamówienia
Proszę o wyjaśnienie, jak należy interpretować zapis: „Wykaz projektów, dla których dana osoba
przygotowała studia wykonalności z wyłączeniem aktualizacji w części, w której się specjalizuje”.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wyżej wymieniony załącznik nr 3 z zapisu:
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*) Wykonawcy wykazują projekty, dla których zostały przygotowane przez określone osoby studia
wykonalności. Wykonanie do danego projektu aktualizacji nie jest traktowane jako dodatkowy, kolejny
projekt.

Dodatkowo Zamawiający działając na podstawie § 22 pkt 10 wyżej wymienionego Regulaminu
wprowadza do Formularza oferty następujące zmiany:
1)
pkt V ppkt 1
z zapisu:
Od dnia podpisania umowy (tj. do 30 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty) do dnia 31 grudnia 2016
roku zgodnie z harmonogramem naboru wniosków
na zapis:
Od dnia podpisania umowy (tj. do 30 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty) do dnia 31 grudnia 2016
roku zgodnie z Harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do
Formularza oferty.
2)
pkt V ppkt 3
z zapisu:
Po podpisaniu umowy Zamawiający i Wykonawca uzgodnią harmonogram realizacji zamówienia
(projektów). Harmonogram będzie uwzględniał terminy naboru wniosków przez Instytucję
Pośredniczącą/Zarządzającą. Harmonogram może być korygowany w trakcie realizacji zamówienia. Po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramu Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia
na zapis:
Po podpisaniu umowy Zamawiający i Wykonawca uzgodnią harmonogram realizacji przedmiotu
zamówienia. Harmonogram będzie uwzględniał terminy naboru wniosków przez Instytucję
Pośredniczącą/Zarządzającą. Harmonogram może być korygowany w trakcie realizacji zamówienia. Po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramu Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia.
3)
pkt VI ppkt 3
z zapisu:
Zamawiający może zrezygnować, przed datą rozpoczęcia opracowania studium wykonalności i wniosku
określoną w harmonogramie z wykonania któregokolwiek z wyżej wymienionych projektów podanych w

harmonogramie. O tym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Wtenczas wartość
zamówienia ulegnie zmniejszeniu o koszt studium wykonalności i Wniosku dla danego projektu podanego
w załączniku nr 1 do Formularza oferty, a Wykonawca nie ma prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu
na zapis:
Zamawiający może zrezygnować z wykonania któregokolwiek z wymienionych projektów podanych w
harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia. O tym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę na
piśmie. Wtenczas wartość zamówienia ulegnie zmniejszeniu o koszt studium wykonalności i wniosku dla
danego projektu podanego w załączniku nr 1 do Formularza oferty, a Wykonawca nie ma prawa do
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
4)
pkt VII ppkt 1
z zapisu:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji w zakresie opracowania dokumentacji
projektowych dot. projektów wskazanych w załączniku nr 1 do Formularza oferty
na zapis:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji z Zamawiającym w zakresie
opracowania dokumentacji projektowych dot. projektów wskazanych w załączniku nr 1 do Formularza
oferty
5)
pkt VII ppkt 7a)
z zapisu:
Zamówienie (poszczególne studia wykonalności i wnioski) jest realizowane zgodnie z harmonogramem
Na zapis:
Zamówienie (poszczególne studia wykonalności i wnioski) jest realizowane zgodnie z harmonogramem
realizacji przedmiotu zamówienia
6)
pkt VIII
z zapisu:
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2016 r. do godz. 10:00:
• pisemnie, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie- Zdrój, I
p, Sekretariat (koperta zaklejona, opisana: Procedura do 30.000 euro BZP/38/383-28/16) - nie otwierać przed
09.05.2016 r. godz. 10:00) lub
• faksem z podpisem Wykonawcy (oferta niepodpisana zostanie odrzucona) na numer o 32 47 84 549 lub
• w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) e-mail:
zp@wss2.pl.
na zapis:
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.05.2016 r. do godz. 10:00:
• pisemnie, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie- Zdrój, I
p, Sekretariat (koperta zaklejona, opisana: Procedura do 30.000 euro BZP/38/383-28/16) - nie otwierać przed
16.05.2016 r. godz. 10:00) lub
• faksem z podpisem Wykonawcy (oferta niepodpisana zostanie odrzucona) na numer o 32 47 84 549 lub
• w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) e-mail:
zp@wss2.pl.
7)
pkt IX ppkt 1
z zapisu:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub
wykonuje:
- co najmniej 6 dokumentacji aplikacyjnych dla przedsięwzięć i projektów, które były lub są realizowane
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą z tym, że łączna wartość tych projektów nie może być
mniejsza niż 20 000 000,00 zł brutto – według załącznika nr 2 do Formularza oferty, wraz z załączeniem
dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie
na zapis:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje:

- co najmniej 6 dokumentacji aplikacyjnych dla przedsięwzięć i projektów, które były lub są realizowane
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą z tym, że łączna wartość tych projektów nie może być
mniejsza niż 20 000 000,00 zł brutto – według załącznika nr 2 do Formularza oferty, wraz z załączeniem
dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie
8)
pkt XII
z zapisu:
Załącznik nr 1 - Wykaz i zakres projektów przewidzianych do wykonania studium wykonalności oraz
Wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych dokumentacji aplikacyjnych dla przedsięwzięć i projektów, które były
lub są realizowane dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Załącznik nr 3 - Wykaz osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
na zapis:
Załącznik nr 1 - Wykaz i zakres projektów przewidzianych do wykonania studium wykonalności oraz
Wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych dokumentacji aplikacyjnych dla przedsięwzięć i projektów, które były
lub są realizowane dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Załącznik nr 3 - Wykaz osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 – Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Formularz oferty – po zmianach z dnia 06.05.2016 r.
- Załącznik nr 3 - Wykaz osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia – po zmianach z dnia
06.05.2016 r.
- Załącznik nr 5 – Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

