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Zapytania i odpowiedzi do postępowania pn. „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji 

postępowań przetargowych w ramach projektu Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I – 

umowa dofinansowania w ramach RPO WM 2007-2013 nr 01.04.00-14-007/10-00 z dnia 23 grudnia 

2010 r. z Aneksami wraz z doradztwem” 

 

Zamawiający – Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. w Płocku informuje, że w ramach 

zamówienia pn. „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji postępowań przetargowych w ramach 

projektu Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I – umowa dofinansowania w ramach RPO WM 

2007-2013 nr 01.04.00-14-007/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r. z Aneksami wraz z doradztwem” 

wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi zaznaczając 

jednocześnie, w których przypadkach na kanwie wystosowanych pytań modyfikuje zapisy 

Szczegółowego Opisu Warunków (dalej: SOW): 

 

1/ Proszę o wyjaśnienie sposobu obliczenia wynagradzania. Czy kwestie wynagrodzenia należy 

rozumieć w taki sposób, iż przez dwa pierwsze miesiące wynagrodzenie będzie wynosiło  co miesiąc 

70% wynagrodzenia wskazanego w ofercie a w pozostałych miesiącach w których będą prowadzone 

postępowania wynagrodzenie będzie wynosiło co miesiąc 30 % wynagrodzenia wskazanego w 

ofercie? (data wpłynięcia pytania: 09.05.2011 r.) 

 

Odpowiedź – Cena wskazana w ofercie jest ceną ryczałtową dotyczącą realizacji pełnego zakresu 

zamówienia – pkt. 5.1 SOW.  

Wskazany we wzorze umowy sposób rozliczenia wynagrodzenia oznacza, że płatność nastąpi w 

następujący sposób: 

a) 70% wynagrodzenia po zrealizowaniu zakresu zamówienia określonego w pkt. 3 ust. 1-2,  

b) 30% wynagrodzenia po zrealizowaniu zakresu zamówienia określonego w pkt. 3 ust. 3-4.  

Zamawiający nie przewiduje rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy w okresach miesięcznych.  

 

W Załączniku Nr 1 Wzór Formularza Oferty – w pkt. 3 wystąpiła oczywista omyłka pisarska.  

Niniejszym Korygujemy treść pkt. 3 w Załączniku Nr 1 Wzór Formularza Oferty i nadajemy mu 

brzmienie: 

3)            „cena mojej oferty za realizację całości niniejszej usługi wynosi ............................ PLN 

(słownie: ................ PLN).” 

 

2/ Jak należy rozumieć zapisy 4.3. i 4.4. SOW, jeżeli w tych punktach jest odesłanie do pkt. 1.1., i 1.1. 

– 1.3. które nie istnieją, chyba że należy rozumieć przez nie odpowiednio pkt. 4.1.1. i 4.1.1. – 4.1.3.? 

(data wpłynięcia pytania: 09.05.2011 r.) 

 

Odpowiedź – Zapisy 4.3. i 4.4. SOW przedmiotowego postępowania odnoszą się do punktów 4.1.1. i 

4.1.2. ppkt. a-c. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia stosowne dokumenty 

muszą być złożone dla każdego z wykonawców, a warunki uważa się za spełnione w sytuacji, gdy 

wykonawcy spełniają je łącznie (zapisy pkt. 4.3. 4.4 SOW). 

 
 
 
 


