
    
  

 
 
 

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

 

1 

Kraków, dn. 05.12.2018 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 05 grudnia 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: 
Działając w imieniu Wykonawcy wnoszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 1a i 1c) poprzez 
zmianę niniejszego postanowienia: 
„Ilość godzin usług zrealizowanych w okresie trwania umowy może, z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego ulec zmniejszeniu, lecz nie więcej niż o 60 % ilości godzin wynikających  
z umowy, ilość godzin może również ulec zwiększeniu lecz nie więcej niż o 20 % ilości godzin wynikających 
z umowy. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie wykonane 
godziny doradztwa” 
na: 
„Ilość godzin usług zrealizowanych w okresie trwania umowy może, z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego ulec zmniejszeniu, lecz nie więcej niż o 20 % ilości godzin wynikających  
z umowy, ilość godzin może również ulec zwiększeniu lecz nie więcej niż o 20 % ilości godzin wynikających 
z umowy. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie wykonane 
godziny doradztwa” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zmniejszenie liczby godzin doradztwa, a tym samym modyfikacja przedmiotu 
zamówienia nie będzie dokonana przez Zamawiającego, w sposób dowolny. Zamawiający konstruując 
przedmiot zamówienia brał pod uwagę wiele czynników, w tym również posiadane doświadczenie w realizacji 
podobnych zamówień w zakresie doradztwa. Przedmiotowe zmniejszenie może wynikać zarówno 
z faktycznego zainteresowania doradztwem (Grantobiorca ma prawo do wykorzystania dowolnej liczby godzin 
z puli mu przysługującej lub nie korzystać w ogóle z doradztwa), ponadto ilość godzin doradztwa może być 
wynikiem liczby zrekrutowanych uczestników w każdym z kolejnych naborów w projekcie. Jednocześnie, 
Zamawiający zgodnie z zapisem odnośnie zmniejszenia liczby godzin, zobowiązał się do przyznania co 
najmniej 40 % godzin doradczych z zakładanej w zamówieniu ogólnej liczby godzin. 
Wobec powyższego Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany zapisów 
SIWZ. 
 

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/elektronizacja-
zamowien-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. 
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