Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

Kraków, dn. 28.11.2018 r.
Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Świadczenie usług doradztwa po założeniu działalności gospodarczej prowadzonych w ramach
projektu Dobry Czas na Biznes KOM 2 (Krakowski Obszar Metropolitalny) oraz Czas na Biznes II”
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.).
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że w dniu 22 listopada 2018
roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść
zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:
W związku ze zmianą terminu składania ofert nie zmieniono terminu w pkt X.1 siwz.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. Tym samym termin określony w pkt. X.1
siwz nie podlegał zmianie w konsekwencji zmiany terminu składania ofert.

Pytanie 2:
Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie rozumienia pojęcia „podwykonawca” czy jeśli spółka ma nie
umowy o pracę tylko umowy o współpracy ze spółkami , z osobami prowadzącymi jednoosobowe działalności
gospodarcze to wtedy deklarując ich udział w zamówieniu podaje ich jako „podwykonawców” czy jako
„współwykonawców” ? spółka ma inwencję przystąpić sama do wykonania i wskazać bazę osób z którymi ma
różne umowy (umowy o parce, zlecenia, o współpracy a część jest osobami prowadzącymi jednoosobowe
działalności gospodarcze lub działa w strukturach spółek : cywilnych jawnych i komandytowych) – dot pkt
VII.3 oraz dot dot pkt VIII.5 i VIII.6 SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem
(podwykonawcą).

Pytanie 3:
W związku z koniecznością wskazania w jakiej ilości zleca podwykonawcom ilość godzin – czy można podać
„do 1/15 ilości planowanych godzin doradczych lub więcej lub mniej zależnie od ilości zleconych godzin” czy
też podać należy liczbę godzin konkretnie na podwykonawcę (ale w sytuacji wskazania dodatkowych 20 osób
przewidzenie na rok 2020 czy 2021 sposobu podziału może wymagać korekt w czasie – chciałbym
potencjalnie kobiety przechodzące na wychowawczy dot pkt VIII.6 lit a) SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przez „części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom” należy
rozumieć rodzaj usługi (czynności), która ma być zlecona.

1

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z opinią Urzędu Zamówień Publicznych z dnia
29.10.2018 roku opublikowaną na stronie internetowej: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektronizacjazamowien-publicznych.-moment-wszczecia-postepowania-a-ustalenie-wlasciwego-stanu-prawnego zmianie
ulega także forma prowadzonego postępowania przetargowego w taki sposób, że komunikacja między
wykonawcami a Zamawiającym będzie odbywać się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert, który został wyznaczony na
12.12.2018 roku do godz. 12:00.

Krystian Cieślak
Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości
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