Wrocław, dnia 24.04.2017r.
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
Znak sprawy: 1/PN/CKP/2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie dodatkowych
zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami
przedszkoli objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i
zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i
Długołęka)”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF.
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:
Pytanie nr 1
Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy kolumna 1 (Jednostka) w tabeli ARTKUSZ KALKULACYJNY – Załącznik 2 ?
Co należy w niej ująć?
Odpowiedź:
W kolumnie nr 1 w tabeli ARKUSZ KALKULACYJNY należy wpisać kolejne nr wierszy. Zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy PZP Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. ulega zmianie opis
kolumny nr 1 w tabeli Arkusz kalkulacyjny:
jest „jednostka”
winno być „l.p.”
Nowa treść załącznika zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 2.
Zał. 7 do SIWZ – Umowa: par. 7. – Czy zapis par. 7 pkt. 1 i pkt. 2 UMOWY należy interpretować, że WSZYSTKIE
osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę? Jeśli
nie, to prosimy o doprecyzowanie tego zapisu.
Czy zajęcia może realizować osoba prowadząca działalność gospodarczą? Ma ona wymagane kwalifikacje. Czy
osoba ta powinna być wykazana w ofercie jako podwykonawca?
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 1.12.1a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tylko Koordynator winien być zatrudniony
na umowę o pracę.
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu winien dysponować odpowiednimi
osobami.
W tym celu Wykonawca winien wskazać w ofercie podstawę dysponowania tymi osobami np. oświadczenie
podmiotu trzeciego, podwykonawstwo.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.
ulega zmianie opis kolumn w Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego:
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Lp.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności

Wykształcenie

Doświadczenie
zawodowe

1

2

3

4

5

Informacja
o podstawie
dysponowania
wymienioną osobą przez
Wykonawcę

6.

1) dysponuje ** -

Wykonawca winien podać
podstawę dysponowania

……………………………………..

(np. umowa o pracę,
umowa zlecenie, umowa o
dzieło)

lub
2) będzie dysponował **-

Wykonawca winien załączyć
do oferty oryginał
pisemnego zobowiązania
podmiotu udostępniającego

Nowa treść załącznika zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 3.
Zał. 2 do SIWZ – Zapis w Uwadze: w cenie należy uwzględnić „załącznik nr 13 katalog stawek maksymalnych w
ramach działania 10.1” :
- Czy osoba będąca psychologiem lub pedagogiem, która w ramach projektu prowadzić będzie np. zajęcia
stymulujące rozwój psychoruchowy lub terapię SI lub biofeedack (ma ukończone odpowiednie kursy w tym
zakresie) podlega pod stawki określone w Katalogu stawek maksymalnych dla psychologa, pedagoga, czy nie
podlega, gdyż traktuje się jako innego specjalistę?
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 13 (Katalog stawek maksymalnych w ramach Działania 10.1) osoby będące
psychologiem, pedagogiem, logopedą zostały wskazane jako osoby podlegające stawkom maksymalnym,
podmiotowo.
- Prosimy o potwierdzenie, że osoba niezatrudniona w żadnej placówce zgodnie z Kartą Nauczyciela nie podlega
pod stawki określone w Katalogu stawek maksymalnych 10.1.
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 13, Katalog stawek maksymalnych w ramach Działania 10.1 obejmuje osoby
zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela (niezależnie od tego w jakim ośrodku w wychowania przedszkolnego
pracują) oraz psychologa, pedagoga i logopedy.
Pytanie nr 4.
W związku z zamiarem złożenia przez nas oferty na ofertę nr 1/PN/CKP/2017 zapytuję:
gdzie należy wliczyć stawkę/
 wynagrodzenie dla koordynatora działania
 koszty administracyjne
 prowadzenia dokumentacji itp. inne związane z realizacja w.w zadania
Podajecie Państwo katalog cen maksymalnych w danym projekcie , który odnosi się do ustawy o zatrudnianiu
nauczycieli, który przedstawia stawki godzinowe (maksymalne) dla zatrudnienia nauczycieli, co jest dla nas
zrozumiałe i jasne, i przykładowo kwota maks za godzinę zajęć pozalekcyjnych wynosi 50 zł (taką kwotę macie
zapisaną w projekcie) oczywiście nauczyciel będzie oczekiwał takiej kwoty jeżeli doliczymy do tej kwoty
koordynatora np w kwocie kolejne 10 zł to już przekraczamy kwotę jaką macie przeznaczoną na realizację godziny
zajęć, a gdzie administracja, zarobek Wykonawcy?
Odpowiedź:
Wszystkie koszty tj. np. wynagrodzenie dla koordynatora, koszty administracji prowadzenie dokumentacji należy
skalkulować w cenie oferty. Maksymalne stawki godzinowe (wskazane w załączniku nr 13), dotyczą jedynie części
pozycji z arkusza kalkulacyjnego.
Dodatkowo, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia tj.: dodaje się załącznik nr 7A UMOWA ( WZÓR) dla gminy Długołęka. Treść załącznika zostaje
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.
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