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Dotyczy: postępowania prowadzonego według zasad dla procedury konkurencyjności
„ZAPYTANIE OFERTOWE 4/11/2017" na „dostawę mammografu cyfrowego
przystosowanego do pracy w mobilnej jednostce (cytomammobusie)".
W odpowiedzi na zadane pytania o treści poniżej cyt:

………. Sp. z o.o. jest firmą działającą dynamicznie na polskim i zagranicznym rynku
aparatury medycznej od ponad 18 lat. Zaopatrujemy w urządzenia diagnostyczne zarówno
placówki publiczne, w tym duże szpitale kliniczne, jak i prywatne. Wielokrotnie sami
świadczyliśmy usługi przygotowania dokumentacji dla prywatnych jednostek w ramach zakupów
realizowanych z Funduszy Unii Europejskiej. Doskonale orientujemy się zatem co jest, w
rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 łamaniem zasady konkurencyjności, a co nie. Mamy również
świadomość przysługujących nam środków prawnych w przypadku łamania tejże zasady, a także
konsekwencji jakie niesie to za sobą dla Zamawiającego.
W ogłoszonym przez Państwa zapytaniu ofertowym umieszczony został następujący opis
przedmiotu zamówienia:
Minimalne parametry techniczne dotyczące zamawianego mammografu cyfrowego.: Moc max : 5
kVA, Lampa RTG:
a) Lampa IAE;
b) Gantry (ramię C),
c) Ruchy i obrót ramienia C zmotoiyzowane,
d ) Zakres ruchu gantry: 735 mm(min) -1315 mm(max),
e) Obrót ramienia C: obrót izocentiyczny,
# detektor cyfrowy.
Zakup obejmuje -dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie użytkowników. Zamawiający
wymaga aby mammograf był nowy (nieużywany) oraz wyprodukowany w roku dostawy
Mammograf powinien być przystosowany do wykonania minimum 100 badań dziennie
Odnosząc się do powyższych wymagań:
AD a) Lampa IAE

Firma IAE jest znanym włoskim producentem lamp rentgenowskich. Podanie nazwy konkretnej marki
w zapytaniu ofertowym jest rażącym i oczywistym naruszeniem zasady konkurencyjności. I nie
wymaga to dalszych wyjaśnień ani uzasadnień. Jest to wyraźnym naruszeniem Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, pkt. 6.5.2.
Zasada konkurencyjności, ppkt. 8) a) i. (w załączeniu fragmenty dokumentu, którego całość, zapewne
Państwu znana znajduje się m.in. na stronie internetowej www.funduszeeuropeiskie.gov.pl)
AD d) Zakres ruchu gantiy: 735 mm(min) -1315 mm(max)
Określenie zakresu ruchu w taki sposób sprawia, że podany parametr spełnia tylko jedno urządzenie,
jednego konkretnego producenta, który posiada w Polsce wyłącznego dystrybutora. Zdajemy sobie
doskonale sprawę jakie to urządzenie, gdyż zakres ruchu równy 580 mm wyraźnie na to wskazuje.
Ponadto, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, pkt. 6.5.2. Zasada konkurencyjności, ppkt 7.b. opis
przedmiotu zamówienia winien być sformułowany jednoznacznie i precyzyjnie, tak, żeby każdy
poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w
jednakowy sposób. Niestety, w tym przypadku, opis zamówienia jest mało precyzyjny (dot. zakresu
ruchu gantry: 735 mm (min)- 1315 mm (max)), co staraliśmy się wyjaśnić zadając pytania do
Zapytania ofertowego. Niestety, odpowiedź, która uzyskaliśmy nie rozwiewa tej wątpliwości, a jest
jedynie próbą zniechęcenia nas do złożenia oferty. Zamawiający nie ma więc racji odpowiadając, że
opis ten jest wystarczająco jasno sformułowany, gdyż pojawiły się wątpliwości co do punktu
odniesienia dla zakresu ruchu gantry. Nie opisano również czy ruch ten ma odbywać się w pionie ,
poziomie, czy po okręgu.
Najwyraźniej, osoba udzielająca wyjaśnień, nie była wystarczająco poinformowana w zakresie budowy
aparatów mammograficznych. Nie zmienia to jednak faktu, że opis przedmiotu zamówienia NIE
UMOŻLIWIA wszystkim potencjalnym dostawcom złożenia oferty, oraz NIE KAŻDY uprawniony
dostawca może ją złożyć.
Ponadto, odnosząc się do złożonego przez nas zapytania nr 2, informujemy, że sprzęt medyczny,
nie zarejestrowany w Polsce jako urządzenie medyczne w Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, nie dopuszczony do obrotu na
terenie Polski oraz nie oznakowane Certyfikatem CE, nie będzie mogło być używane na terenie
Polski. Zgłoszone przez nas zapytanie miało zatem na celu tylko i wyłącznie bezpieczeństwo
Zamawiającego i dbałość o spełnianie wszelkich norm określonych prawem w Polsce.

W związku z powyższym informujemy, że w razie braku odpowiedzi na powyższe pismo, lub też
utrzymania w mocy obecnych wymagań, będziemy zmuszeni sięgnąć po przysługujące nam środki
prawne w celu zadbania o właściwy przebieg procedury, zgodny w pełni z Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności

wydatków

w

ramach

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Jednocześnie
informujemy, że sprostowanie powyższego pozwoli nam na złożenie ważnej oferty na sprzęt
najwyższej jakości. Zamawiający ma bowiem prawo przedłużyć termin składania ofert- zgodnie z
zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020, pkt. 6.5.2. Zasada konkurencyjności, ppkt 18.
lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o
ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z
otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub
skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest
przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z
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informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu .
3) W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zawarcie pisemnej
umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie
poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej
wartości dowodowej.

6.5.2 Zasada konkurencyjności
1)

Udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie z zasadą
konkurencyjności w przypadku:
a) beneficjenta nie będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień
przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
b) beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości
równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50
tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub w przypadku zamówień
sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i
usług (VAT).

2)

W celu uniknięcia konfliktu interesów:

a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie
mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem
zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h. W
przypadku celu tematycznego 1
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udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe

za zgodą IZ PO. Zawarcie umowy
Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie
powinna być uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.
36
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Zgodnie z art.9 rozporządzenia ogólnego.
z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale
6.5 pkt 8 lit. a - f lub i - I jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy
o dofinansowanie,
b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo
lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i
obiektywne.

3)

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie
zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana
przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności
poprzez istniejące powiązanie.

4)

W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności
uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na
zasadach i w trybach określonych w Pzp.

5)

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3)3S.

6)

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny
ich spełniania, o ile zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w pkt. 8 lit. a,
określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie można formułować warunków
przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

7)

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są
formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców, przy czym:
a) każde kryterium 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 oferent, który dołoży należytej staranności, 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. Zakaz ten nie dotyczy zamówień na
usługi

społeczne

i

innych

szczególnych

usług
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oraz

zamówień

o

charakterze

niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 40. W uzasadnionych
przypadkach IZ, w wytycznych programowych, może określić inne rodzaje zamówień, w
odniesieniu do których możliwe jest stosowanie kryteriów odnoszących się do właściwości
wykonawcy,

e) kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne
wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak
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Wspólny Słownik Zamówień dostępny jest m. in.: pod adresem: hltp://kody.uzp.gov.pl.
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Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi załącznik XIV do Dyrektywy
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę
2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r„ str. 65) oraz załącznik XVII Dyrektywy 2014/25/UE z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
(Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r , str. 243).
Wykaz usług o charakterze nie priorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stanowi
załącznik II do Dyrektywy 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty
40

zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywę 2004/17/WE i
2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2009.216.76 z póżn. zm.)
np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne,
serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.
W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:
a) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 10 lub 11, które
zawiera co najmniej:
i.

opis

przedmiotu

zamówienia,

który

nie
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się

do

określonego
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i
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takie
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zobowiązał

się

jest
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się
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uwagi
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na

konieczność

możliwość
wymagane

zamówienia

zachowania

ograniczenia

jest

do

poufności

przesłanie

potencjalnego
w

odniesieniu

do przedstawionych informacji),
ii.

warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy
czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,

iii.

kryteria oceny oferty,

iv.

informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
oceny oferty,

v.

opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,

vi.

termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług
nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia
zapytania

ofertowego.

W

przypadku

zamówień

o

wartości

szacunkowej

równej

lub

przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w
przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty
upublicznienia zapytania ofertowego. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po
dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec
terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego
po dniu lub dniach wolnych od pracy,
vii.

termin realizacji umowy,
viii.

informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa
41

w pkt 2 lit. a ,

ix.

określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej
umowy,

x.

informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość
przewiduje,

xi.

informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5,
ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje
udzielenie tego typu zamówień.

b) wybrać najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki
47

udziału w postępowaniu ' w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór
oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w pkt 14.
9)

Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
w ramach projektu.
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10) Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności , a
w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego -wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego
zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o
ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą
stroną umowy o dofinansowanie.
11) W przypadku gdy ze względu na specyfikę projektu podmiot rozpoczyna realizację projektu na
własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania
ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego
zamówienia oraz upublicznić to zapytanie
41( Nie dotyczy podmiotów będących zamawiającymi w rozumieniu Pzp.
42 W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może
zakończyć się wyborem kilku wykonawców.
43 Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do
umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
co najmniej na swojej stronie internetowej, o iie posiada taką stronę lub innej stronie internetowej
wskazanej przez właściwą instytucję.
12) Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza wartość 5 225 000 euro w
przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i
usługi, a w przypadku zamówień na usługi o charakterze społecznym
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750 000 euro, podmiot

niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp może dodatkowo umieścić zapytanie ofertowe w
Dzienniku Urzędowym UE.
13) Umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić w
formie pisemnej.
14) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:
a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty
wpłynięcia oferty do zamawiającego,
c) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. a,
d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie
warunki były stawiane,
e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego
kryterium,
f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
g) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,
h) następujące załączniki:
i.

potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w sposób wskazany w pkt 10 lub
11,

ii.

złożone oferty,

iii.

oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty,
podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności

Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowią załącznik XIV do Dyrektywy
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę
2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., sir. 65) oraz załącznik XVII Dyrektywy 2014/25/UE z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
(Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 243).
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związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (tj. powiązań,
o których mowa pkt 2 lit. b).

15) Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione
zapytanie ofertowe. W przypadku upublicznienia polegającego na wysłaniu zapytania ofertowego
do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, informację o wyniku postępowania przesyła się
do wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co
najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje

obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z
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wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa .

16) Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji następuje podpisanie umowy z
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wykonawcą . W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z
zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o
udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

17) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian4 / postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub
dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do
zmiany charakteru umowy,

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw,

usług

lub

robót

budowlanych

od

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

Tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 z póżn, zm.).
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W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może
zakończyć się podpisaniem więcej niż jednej umowy.
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Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru
umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia,
to
w
tym
postępowaniu
wzięliby
lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza
równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w
umowie,
zmiana
znacznie
rozszerza
lub
zmniejsza
zakres
świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu
zamawiający udzieli! zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit, d.
ii.

zmiana

wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie

kosztów dla zamawiającego,
iii.

wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:

i.

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

ii.

wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i.

na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,

ii.

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

iii.

w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców,

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5
225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku
zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w
przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
18) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w opublikowanym zgodnie z
pkt 10 lub 11 zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o zmianie. Informacja ta powinna
zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis
dokonanych zmian. Beneficjent przedłuża termin składania ofert
0 czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian,
6.6

Uproszczone metody rozliczania wydatków
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1) Decyzję o dopuszczalności i sposobie wdrożenia uproszczonych metod rozliczania
wydatków, w tym innych niż określone w Wytycznych, podejmuje właściwa IZ PO
z uwzględnieniem postanowień niniejszego podrozdziału, aktów delegowanych
1 wytycznych
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KE ,

poprzez

wprowadzenie

odpowiednich

uregulowań

w

wytycznych

programowych, w SZOOP lub w regulaminie konkursu.
2)

Uproszczonych metod rozliczania wydatków nie można stosować, w przypadku gdy realizacja
projektu jest zlecana w całości wykonawcy zgodnie z podrozdziałem 6.5.

3)

Wydatki rozliczane za pomocą różnych uproszczonych metod można łączyć na poziomie projektu
wyłącznie w przypadku, gdy każda z nich dotyczy innych kosztów.

4)

Wydatki rozliczane za pomocą różnych uproszczonych metod można łączyć na poziomie projektu
z wydatkami, które zostały faktycznie poniesione, wyłącznie w przypadku, gdy wydatki dotyczą
innych kosztów oraz z zastrzeżeniem podrozdziału 6.7.

5)

Od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania
wydatków uproszczoną metodą na rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i
odwrotnie. Ponadto nie jest możliwa zmiana metody rozliczania z jednej uproszczonej metody na
inną.
6.6.1 Możliwe do stosowania uproszczone metody rozliczania wydatków 1) Do uproszczonych

metod rozliczania wydatków zalicza się:
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a) stawki jednostkowe , w tym godzinowa stawka wynagrodzenia personelu projektu, z
51
wyłączeniem osób wskazanych w kosztach pośrednich lub godzinowa stawka
48

Podrozdział 6.6 nie dotyczy wydatków dla projektów współfinansowanych z pomocy technicznej.
W szczególności wytyczne KE pn. Guidance on Simplified Cost Opiions (SCOs) EGESIF_14-0017final 6/10/2014.
50
Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.
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Stawka wynagrodzenia personelu projektu bazuje na ostatnich udokumentowanych rocznych
kosztach zatrudnienia brutto (w rozumieniu wytycznych KE pn. Guidance on Simplified Cost Options
(SCOs) EGESIF_14-0017-finał 6/10/2014) danej osoby wchodzącej w skład personelu projektu lub na
uśrednionych ostatnich udokumentowanych rocznych kosztach zatrudnienia brutto pracowników
beneficjenta na takim samym lub zbliżonym stanowisku służbowym. Tak wyliczona stawka
jednostkowa nie obejmuje kosztów pośrednich i tym samym dodatkowe koszty pośrednie, o których
mowa w podrozdziale 6.15 Wytycznych,

Informujemy, że minimalne wymagania techniczne określiliśmy dopasowując je do
posiadanych środków finansowych. Minimalne wymagania jednoznacznie wskazują, że
dopuszczamy rozwiązania równorzędne i tożsame. Znamy zapisy Wytycznych i oczekujemy od
potencjalnych oferentów nie wywierania presji na nas w żadnym aspekcie. Uważamy ze nasze
wyjaśnienia razem z opisem minimalnych wymagań nie ograniczają konkurencyjności żadnego
dostawcy. Do Państwa jako profesjonalnego dostawcy należy dobór optymalnego urządzenia
zawierającego stosunek jakości do ceny dopasowany do naszego budżetu. W związku z
powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty spełniającej Minimalne wymagania
Przedmiotowego Zapytania albowiem nie mamy w tej sprawie nic do dodania.

Z poważaniem

Łucja Bielec - Kierownik Projektu

