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Kraków, dnia 5 stycznia 2010 roku

strona internetowa www.khk.krakow.pl 
SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Postępowanie nr: 9 PN 2009 Opracowanie struktury Jednostki Realizującej Projekt (dalej JRP) oraz podręcznika procedur JRP ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru, monitorowania i rozliczania przedsięwzięcia, szkoleniem personelu JRP oraz wdrożenia procedur w zakresie zarządzania finansowo-technicznego Projektu pod nazwą  „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla „Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”

Pytanie nr 1. 

W związku z niejednoznacznymi zapisami SIWZ prosimy o potwierdzenie. że szkolenia pracowników Zamawiającego będą prowadzone w jego siedzibie?

Szkolenia pracowników Zamawiającego będą przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 2. 

Czy miejsce na szkolenia będzie udostępniane Wykonawcy nieodpłatnie?

Tak, będzie udostępnione nieodpłatnie 

Pytanie nr 3. 

Ilu pracowników Zamawiającego zostanie przeszkolonych? Prosimy o podanie konkretnej liczby?

Szkolenie personelu JRP w zakresie warunków kontraktowych FIDIC z uwzględnieniem roli Inżyniera Kontraktu w procesie inwestycyjnym będą realizowane w maksymalnym wymiarze 40 godzin i Szkolenia personelu JRP w zakresie zarządzania finansowo-technicznego Projektem inwestycyjnym będą realizowane w maksymalnym wymiarze 40 godzin. W obu przypadkach w grupach liczących maksymalnie 6 osób. Przewiduje się że zatrudnienie w JRP będzie wynosić od 10 do 12 osób.

Pytanie nr 4. 

Czy określony w SIWZ max czas szkoleń (40 godzin) dotyczy szkolenia dla wszystkich pracowników zamawiającego, którzy zostaną przeszkoleni czy też dla jednej grupy?

Maksymalny czas szkoleń dotyczy każdego z dwu tematów szkoleń. Wykonawca będzie miał obowiązek zrealizować łącznie 80 godzin szkoleń, 40 dla jednej grupy i 40 dla drugiej grupy.


Pytanie nr 5. 

Czy 40 godzinne szkolenia mają odbywać się przez 5 dni z rzędu, czy też może będą to pojedyncze dni w różnych terminach w sumie składające się na 40 godzin?

Oba 40 godzinne szkolenia mogą być realizowane w pojedyncze dni w różnych terminach. 

Pytanie nr 6. 

W jakich godzinach mają odbywać się szkolenia?

Od 7.30 do 15.30.

Pytanie nr 7. 

Czy Zamawiający przewiduje, że szkolenia będą odbywały się również w soboty?

Zamawiający nie przewiduje realizacji szkoleń w soboty.

Pytanie nr 8. 

Czy Wykonawca ma zapewnić posiłki dla uczestników szkoleń oraz przerwy kawowe?

Wykonawca nie ma takiego obowiązku.

Pytanie nr 9. 

Jak należy rozumieć zapis tiretu 8 litery b) pkt. 4 OPZ (str. 23 SIWZ)? Czy powyższe zagadnienie ma zostać omówione podczas szkolenia dotyczącego zarządzania finansowo-technicznego Projektem na co wskazuje literalna wykładnia zapisu czy też Wykonawca ma obowiązek zaproponować inne szkolenia, które będzie musiał zorganizować? Jeśli tak, w jaki sposób zostanie sfinansowane dodatkowe działanie Wykonawcy, którego aktualnie nie jest on w stanie skwantyfikować?

Ilość dodatkowych szkoleń powinien oszacować Wykonawca Pomocy Technicznej zgodnie ze swoim doświadczeniem w ramach podanego limity godzinowego dla punktu b) tj 40 godzin.  Przymiotnik „dodatkowych” odnosi się do tematyki szkoleń a nie ich ilości. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w tym zakresie.

Pytanie nr 10. 

W  §7 p 2a) - warunek nie jest jasno sprecyzowany - wynika z niego iż to Podręcznik procedur miał podlegać kontroli, a nie projekt.

Oczywiście chodzi o projekt (przygotowanie JRP do realizacji projektu), który przeszedł pozytywną ocenę kontroli przedrealizacyjnej lub w trakcie realizacji projektu, dokonanej przez odpowiednią instytucję wdrażającą programy operacyjne, a nie o podręcznik.


Pytanie nr 11. 
Termin wykonania - 5 tyg. - w kontekście zakresu i załącznika prezentującego harmonogram termin wydaje się nierealny szczególnie jeśli chodzi o przeprowadzenie całości szkoleń oraz skuteczne wdrożenie; 

Zamawiający podtrzymuje termin zapisany w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w razie zaistnienia okoliczności, których strony nie przewidziały w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczących zmiany terminu realizacji umowy, skrócenia, wydłużenia, realizacji w innej kolejności niż przewidywał to harmonogram.

Pytanie nr 12. 
Zał 3 do SIWZ - prawdopodobnie dołączony z innej specyfikacji (tytuł zamówienia); 

Należy oczywiście skorygować nagłówek który w miejsce „ocen stanu środowiska gruntowo-wodnego” powinien przybrać brzmienie: ‘usług polegających na opracowaniu lub weryfikacji i modyfikacji Podręcznika procedur dla JRP, który przeszedł pozytywną ocenę kontroli przedrealizacyjnej lub w trakcie realizacji projektu, dokonanej przez odpowiednią instytucję wdrażającą programy operacyjne”.

Pytanie nr 13. 

Brak wzoru formularza oferty

Zamawiający nie narzuca wzoru formularza składania ofert. Oferta winna być przygotowana zgodnie z SIWZ – §8. Opis sposobu przygotowania oferty.

Pytanie nr 14. 
Czy wartość zamówienia w zał 3 dotyczy wartości wykonanej/świadczonej usługi czy wartości projektu/inwestycji

Zamawiający w Opisie warunków udziału w postępowaniu nie wymaga podawania progu wartościowego zrealizowanych usług. Podanie wartości wykonanej/świadczonej usługi jest dobrowolne i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Pytanie nr 15. 
Wskazuje się ze zamówienie ma być zrealizowane zgodnie z wytycznymi i warunkami Podręcznika ze starego okresu programowania (Zał 4), w pkt 1 mówi się o realizacji w ramach POIiŚ 2007-2013. Stary podręcznik nie obowiązuje dla nowego okresu programowania 2007-2013. Dodatkowo podaje się także Wytyczne dla kontroli realizacji POIiŚ z 13.02.2009 oraz/lub z 22.01.2009r;

Zamawiający ma świadomość, że dokumenty kierunkowe oraz wytyczne ulegają ciągłym zmianom. Wykonawca bazując na własnym doświadczeniu winien tak przygotować procedury i działania personelu JRP, aby spełniały one wymagania programowe, skutecznie umożliwiały realizację przedsięwzięcia budowy ZTPO w ramach POIiŚ 2007-2013 oraz mogły pomyślnie zaliczyć wymagania kontroli przygotowania JRP do realizacji projektu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treść wyjaśnień stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

