
Nr postępowania: 7/ZP/ZO/2022                                                                Zakopane, dnia 27.10.2022 r.

                                                                                            
Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy zapytania ofertowego na: Kompleksowe zarządzanie projektem, koordynację rzeczową i finansową dla
projektu  pn.:  „Scena  Atelier  przy  Teatrze  St.I.Witkiewicza  w  Zakopanem”,  dofinansowanego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 6 Oś Priorytetowa
Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i  naturalnego,  Poddziałanie 6.1.3.
Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ ORAZ MODYFIKACJA ZAPYTANIA 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły do pytania o następującej treści:
Pytanie 1.
A) Ile wynosi kwota dofinansowania projektu? Proszę podać kwotę.
Odpowiedź: 8 400 289,93 zł.
B) Ile wynoszą wydatki kwalifikowane projektu? Proszę podać kwotę.
Odpowiedź: 9 882 694,11 zł.
C) Ile wynoszą koszty pośrednie projektu? Proszę podać kwotę.
Odpowiedź: 146 118,00 zł.

Pytanie 2.

W  związku  z  koniecznością  oszacowania  pracochłonności  zadań  wykonywanych  w  projekcie  wnosimy
o przesłanie (udostępnienie) całego, szczegółowego wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Wytycznymi
kwalifikowalności  wydatków  –  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  jawne,  w  związku  z  tym
Zamawiający ma obowiązek udostępnić wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do opracowania
oferty. 
Odpowiedź:  Zamawiający  udostępnia  wniosek  o  dofinansowanie  projektu  stanowiący  załącznik  Nr  1  do
odpowiedzi.

Pytanie 3.

Zasady reaklizacji zamówienia.

A)  Jakie  postępowania  i  w  jakim  trybie  zobowiązany  będzie  przygotować  (nadzorować  w przygotowaniu)
wykoawca, proszę podać listę postępowań, tryb postępowania oraz szczegółowe zadania wykonawcy w podanym
zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z planem postępowań przewiduje następujące postępowania:
1. Dostawa i  montaż sprzętu Technika Sceny dla zadania Scena Atelier  przy Teatrze St.I.Witkiewicza

w Zakopanem  – przetarg nieograniczny 
2. Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności  i  edukacji kulturalnej  dla zadania Atelier

przy Teatrze St.I.Witkiewicza w Zakopanem – przetarg nieograniczony.
3. Promocja  - zasada konkurencyjności.

Opis zadań Wykonawcy opisany jest w Specyfikacji Zapytania Ofertowego Pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia.

B) Jakim zespołem ze strony Zamawiajacego ma współpracować wykonawca? Proszę wymienić: skład zespołu,
zakres obowiązków poszczególnych osób wchodzących w skład zespołu. Wykonawca wnosi też o podanie listy
i  nazwy  wszystkich  stanowisk  oraz  zakresu  obowiązkow  pracowników  Zamawiającego  uczestniczących
w projekcie, których należy nadzorować.

Odpowiedź:  W skład zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie i realizację projektu z ramienia Wnioskodawcy
wchodzą: 
-  Andrzej  Stanisław Dziuk  -  Dyrektor  Naczelny  i  Artystyczny Teatru  im.  St.  I.  Witkiewicza  Dyrektor  jest
głównym  inicjatorem  i  autorem  pomysłu.  Będzie  głównym  Koordynatorem  Projektu,  a  zatem  będzie
koordynował  wszystkie działania związane z realizacją projektu,  będzie odpowiedzialny za całość realizacji
projektu wobec instytucji wdrażającej, podejmował ostateczne decyzje odnośnie realizowanych działań; 
-  Marzena Wnuk - Zastępca Dyrektora będzie osobą odpowiedzialną za przepływ dokumentów, nadzór nad
prawidłowością realizacji inwestycji, prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z realizowaną inwestycją; 
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- Joanna Suchowian- Główna Księgowa. 

W celu zwiększenia jakości  w zakresie wymagań i standardów związanych z prawidłową realizacją procesu
inwestycyjnego, w tym jego prawidłowe rozliczenie przewiduje się również powierzenie funkcji Kierownika
Projektu podmiotowi zewnętrznemu. Do nadzoru nad robotami budowlanymi oraz montażem zaplanowanego
wyposażenia wybrany zostanie zespół Inżyniera Kontraktu. Będzie on odpowiedzialny za prawidłową realizację
inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym oraz pozwoleniem na budowę. 

C) W jakim stadium realizacji znajduje się projekt? Czy wykonawca – zarządzajacy projektem zobowiązany
będzie do:

- opracowania,  nadzorowania postępowań na zakupy,  dostawy,  usługi,  roboty budowlane – proszę wymienić
dokładnie – jakie?

- jakie inne procedury i procesy w projekcie wykonawca zobowiazany b edzie jeszcze kierować, nadzorować lub
samodzielnie realizować?

Mając na uwadze to, że przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za
pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć
wpływ  na  sporządzenie  oferty,  obecny  opis  przedmiotu  zamówienia  w  właściwie  jego  brak  uniemożliwia
prawidłowe skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:  Projekt znajduje się na etapie realizacji. Został wyłoniony Generalny Wykonawca. Trwa proces
wyboru Inwestora Zastępczego. 
Opis zadań Wykonawcy opisany jest w Specyfikacji Zapytania Ofertowego Pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4.

Jaka instytucja przyznała dofinansowanie projektu (dotację) i jest Instytucją Pośredniczącą (IP)? Proszę podać
pełną nazwę i adres.

Odpowiedź: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach RPO WM 2014-2020.

Pytanie 5.

A)  Zamawiający  określił  w  pkt.  13  b.  Zapytania  –  Wymagania  od  oferenta,  które  są  znacznie  zawyżone
w  stosunku  do  potrzeb  zarządzania  projektem  –  6  i  więcej  oddzielnych  zadaniach  ppolegających  na
wykonywaniu  czynności  w  zakresie  zarządzania  i  rozliczania  projektów  lub  koordynacji  projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, o wartości, co
najmniej 4.000.000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma dotyczyć innego projektu) – 20 punktów.
Takie określenie wymagań w zakresie doświadczenia narusza Wytyczne kwalifikowalności wydatków. Zgodnie
z rozdziałem 6.5.2 pkt. 8) Wytycznych: Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis
sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, o ile zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w pkt
11 lit. a, określone są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Nie  można  formułować  warunków  przewyższających
wymagania wystarczajace do należytego wykonania zamówienia.  Przyjmując analogicznie przepisy z ustawy
Prawo zamówień publicznych zasadniczym terminem wykonania dla usług są 3 lata przed złożeniem oferty.
Stawianie wymogu 6 zadań i 4 000 000 zł jest nieproporcjonalne do czasu trwania i wielkości projektu.

Wykonawca  –  wobec  powyższego  –  wnioskuje  o  obniżenie  tych  wymagań  do  3  zadań  –  maksymalnie
i 1 000 000 zł wartosci.    

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje kryteria oceny zawarte w pkt. 13b Zapytania ofertowego.

Pytanie 6.

W jaki sposób swoje doświadczenie (jakie konkretnie dokumenty) ma wykazać osoba prawna – spółka z o.o.,
która  ma  zespół  pracowników,  radców  prawnych,  specjalistów  od  finnsów  i  pzp  oraz  doświadczenie
w zarządzaniu wieloma (ponad 50) projektami?

Odpowiedź:  Zamawiający  w Załączniku  nr  2  do  Zapytania  ofertowego  określa  dokumenty  potwierdzające
doświadczenie Wykonawcy: „Do wykazanych usług należy załączyć dowody w formie skanu, określające czy te
usługi zostały wykonane należycie np. protokołów odbioru usługi lub referencji lub innego dokumentu”. 

Pytanie - wniosek 7.
W zakresie załącznika nr 2 i 3 – wykonawca wnioskuje o sprecyzowanie: jaka powinna być treść opisu? Proszę
o podanie konkretnych wytycznych w zakresie „uwiarygodnienia” jakiego oczekuje zamawiający? Wykonawca
stwierdza, iz  jest  to kryterium bardzo nieobiektywne, trudne do porównania i oceny – przez to naruszające
Wytyczne  poprzez  brak  obiektywnosci  oceny:  „podrozdział  6..5.2.  9)  Wytycznych:  Kryteria  oceny  ofert
składanych  w  ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówiena  są  formułowane  w  sposób  zapewniajacy
zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców,  przy czym:  a)  każde  kryterium
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oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia, b) każde kryterium (i opis jego stosowania)
musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany wykonawca,
który  dołoży  należytej  starannosci,  mógł  interpretować  je  w  jednakowy  sposób,  c)  wagi  (znaczenie)
poszczególnych kryteriów powinny być  określone  w sposób umożliwiający wybór  najkorzystniejszej  oferty,
d)  kryteria  oceny ofert  nie mogą dotyczyć właściwości  wykonawcy,  a  w szczególności  jego wiarygodności
ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.”
Zdaniem Wykonawcy tak opisane określenie warunków udziału w postepowaniu ogranicza zasadę uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i jest sprzeczne z zasadą konkurencyjnosci. W związku
z tym wykonawca wnosi o zmianę kryterium doświadczenia w ostępowaniu.
W związku z tym Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie podanego zapisu w załączniku nr 2 i 3.
Odpowiedź:
Zamawiający w sposób precyzyjny i szczegółowy określił warunki i sposób ich wykazania w załącznikach nr  2
i 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający podtrzymuje kryteria doświadczenia o których mowa z Zapytaniu
ofertowym. 

Pytanie 8.

Wykonawca wnioskuje o udostępnienie Umowy o dofinansowanie projektu, którą zawarł Zamawiajacy – jest to
niezbędne do określenia ewentualnej odpowiedzialności wykonawcy jako Podmiotu zarzadzającego projektem za
realizację podanej umowy.

Odpowiedź:  Zamawiający  udostępnia  kopię  Umowy  o  dofinansowanie  stanowiącą  załącznik  Nr  2  do
odpowiedzi.

Pytanie 9.

Wykonawca wskazuje, że powyższe informacje zawarte w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego muszą
być wystarczająco precyzyjne, aby umozliwić ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji
co  do  złożenia  oferty  w  postepowaniu.  W  związku  z  tym  wykonawca  wnosi  o  dokładne  sprecyzowanie
wszystkich informacji oraz warunków podanych w zapytaniu i załącznikach do niego.

Dodatkowo,  co  sugeruje  treść  zapytania  Zamawiający  opiera  się  na  zapisach  Wytycznych  w  zakresie
kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020  (np.  wykluczenie  dotyczace  powiazań
osobowych i kapitałowych) nie stosując w pełni wymagań jakich poddane jest postepowanie dotyczące zasady
konkurencyjnosci, określone tymi przepisami. Ta wybiórczość powoduje, że w obecnym stanie przedmiotowe
postępowanie obarczone jest blędami, które mogą narazić Zamawiającego na korekty finansowe.

Odpowiedź:  W ocenie  Zamawiającego wszystkie  zawarte  w Zapytaniu  ofertowym informacje  i  warunki  są
precyzyjne i pozwalają na przygotowanie oferty.

Pytanie 10.

Mając na uwadze, że informacje wskazane w zapytaniu, nie są dostatecznie precyzyjne i nie umożliwiają pdjęcia
dcyzji  co  do  złożenia  oferty  w  tym  postępowaniu,  wykonawca  wnosi  o  udzielenie  stosownych  wyjaśnień,
dokonanie zmian w zapytaniu, a także wydłuzenie terminu składania ofert z 28.10.2022 r. na dzień 04.11.2022r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 31.10.2022 r.

 Pytanie 11.
W nawiązaniu do warunków udziału zwracamy się z wyjaśnieniem, dlaczego pomimo odmiennego warunku na
podstawę oraz warunku na dodatkowe punkty dla osoby posiadającej  doświadczenie w zakresie zarządzania
i  rozliczania  projektów  lub  koordynacji  projektów  dofinansowanych  (kadry  zarządzającej)  -  projekty
punktowane przewidują w pierwszym pułapie 0 pkt za wykazanie 2 odrębnych projektów, skoro warunek dla
tego punktowanego projektu tj. "(...) realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę...", nie jest tożsamy
z doświadczeniem wykazywanym na spełnienie warunku podstawowego. Można zatem wykazać na spełnienie
warunku podstawowego 2 projekty nie realizowane na podstawie pozwolenia na budowę, a następnie na punkty
2 inne projekty, które były już realizowane na podstawie pozwolenia na budowę. Jednakże nie spotka się to
z uzyskaniem dodatkowych punktów. 
Odmiennie  potraktowano  adwokata/radcę  prawnego,  w  którego  aby  spełnić  warunek  podstawowy  należy
posiadać 1 usługę, a punkty przyznawane są odpowiednio za 2 i więcej usług. Co jest zrozumiałe, jeżeli warunek
podstawowy jest tożsamy z dodatkowo punktowanymi usługami.
Odpowiedź:
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Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i zmienia treść pkt. 13 ppkt. 1 b), który przyjmuje następującą postać: 
b) Zasady oceny ofert w kryterium Doświadczenie kadry zarządzającej projektem (C2) - waga: 20%.
Zamawiający dokona oceny niniejszego kryterium na podstawie tabeli B w wykazie osób stanowiący załącznik
nr 3 do zapytania.
Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
 doświadczenie w co najmniej 2 oddzielnych zadaniach polegających na wykonywaniu czynności w zakresie
zarządzania  i  rozliczania  projektów lub  koordynacji  projektów dofinansowanych  ze  środków zewnętrznych
o wartości, co najmniej 4.000.000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma dotyczyć innego projektu) –
0 punktów;
 doświadczenie w co najmniej 3 oddzielnych zadaniach polegających na wykonywaniu czynności w zakresie
zarządzania  i  rozliczania  projektów lub  koordynacji  projektów dofinansowanych  ze  środków zewnętrznych
o wartości, co najmniej 4.000.000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma dotyczyć innego projektu) –
5 punktów;
 doświadczenie w co najmniej 4 oddzielnych zadaniach polegających na wykonywaniu czynności w zakresie
zarządzania  i  rozliczania  projektów lub  koordynacji  projektów dofinansowanych  ze  środków zewnętrznych
o wartości, co najmniej 4.000.000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma dotyczyć innego projektu) –
10 punktów;
 doświadczenie w co najmniej 5 oddzielnych zadaniach polegających na wykonywaniu czynności w zakresie
zarządzania  i  rozliczania  projektów lub  koordynacji  projektów dofinansowanych  ze  środków zewnętrznych
o wartości, co najmniej 4.000.000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma dotyczyć innego projektu) –
15 punktów;
 doświadczenie w co najmniej 6 i więcej oddzielnych zadaniach polegających na wykonywaniu czynności
w  zakresie  zarządzania  i  rozliczania  projektów  lub  koordynacji  projektów  dofinansowanych  ze  środków
zewnętrznych o wartości, co najmniej 4.000.000 zł brutto (każde z wymienionych wyżej zadań ma dotyczyć
innego projektu) – 20 punktów; 
Na potrzeby ustalenia punktacji  w ramach tego kryterium oceny ofert  Zamawiający będzie brał  pod uwagę
zarówno usługi wykonane przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia wpisane do wykazu na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu jak i usługi dodatkowe w ramach niniejszego kryterium oceny
ofert (np: jeśli w wykazie zostanie wskazane łącznie doświadczenie w trzech usługach (w tym co najmniej 2
usługi na potwierdzenie spełniania warunków to Wykonawca otrzyma 5 pkt).

Powyższe pytanie i odpowiedź oraz modyfikacja Zapytania stanowią integralną część Zapytania,
a przy tym z uwagi na ich zakres i  charakter oraz termin wprowadzenia Zamawiający informuje,  iż
przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 31.10.2022r. przy czym godziny i miejsce składania
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zatwierdził:

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

                       Andrzej Dziuk
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