
 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu 
„Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem 

utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej” 
 

Wasze pismo z dnia: 
 

Znak: 
 

Nasze pismo:  
ZP.3432-23-02/09 
L.dz.: ZP.KW-00196/09 

Data: 
09.07.2009 r. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, Ŝe do Zamawiającego wpłynęły zapytania 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

ZAPYTANIA:  

W związku z ogłoszonym zamówieniem na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Renowacja 
i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia 
stałej ekspozycji wystawienniczej” zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie następujących zapisów Projektu 
umowy: 
1. Zgodnie z § 4 pkt 2b Projektu Umowy; 50% kwoty wynagrodzenia płatne będzie w ciągu 14 dni 

od zakończenia oceny formalnej projektu. Zamówienie swoim zakresem obejmuje wyłącznie 
sporządzenie Studium Wykonalności, stanowiące jeden z wielu załączników do Wniosku 
o Dofinansowanie. Z doświadczenia wiemy, Ŝe w sytuacjach kiedy Studium Wykonalności stanowiące 
bazę merytoryczną do wypełnienia Wniosku o Dofinansowanie wykonywane są przez róŜnych 
wykonawców, mogą wystąpić rozbieŜności zapisów między tymi dokumentami, co moŜe wpłynąć 
na wynik oceny formalnej Projektu. 

2. Prosimy o sprecyzowanie w wyjaśnienie zapisów § 4 pkt 3 Projektu Umowy dotyczących  oceny 
strategicznej dokumentacji, w min. Jakich dokumentów dotyczy ta ocena. 

3. W § 5 Projektu Umowy nie przewidziano sposobu rozliczenia prac juŜ wykonanych przez Wykonawcę 
w razie zaistnienia sytuacji opisanej w  § 5 Projektu Umowy. 

 

ODPOWIEDZI:  

1. W sytuacji, gdy na etapie oceny formalnej Projektu uwagi będą dotyczyły wniosku aplikacyjnego oraz 
pozostałych załączników z wyłączeniem studium wykonalności otrzymacie Państwo drugą transzę 
wynagrodzenia opisaną w §4 ust 2b umowy. 

2. Załączony do SIWZ Projekt umowy nie zawiera § 4 pkt 3. 
Ocena strategiczna została wskazana w §2 pkt. 3 umowy i dotyczy wniosku aplikacyjnego i wszystkich 
załączników. Celem oceny strategicznej jest ocena zgodności tych  dokumentów ze Strategią Rozwoju 
Województwa poprzez określenie czy i w jakim stopniu dofinansowywany projekt wpisuje się w cele tej 
strategii. 

3. Zapis §5 pkt. 3 umowy nie wyłącza wypłaty wynagrodzenia wykonawcy proporcjonalnie do nakładu pracy i 
stopnia wykonania zlecenia 
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