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Dotyczy: Pytania i odpowiedzi zestaw nr 1 do zapyta nia ofertowego 
„ Opracowanie i wdrożenie procedury partnerstwa publiczno-prywatnego” 
 

 
Pytanie nr 1: „ Termin wykonania prac: termin składania ofert został wyznaczony na 16 marca 
2012 r., nieznany jest termin rozstrzygnięcia przetargu, a wykonawcom narzucono „sztywny” 
termin wykonania zamówienia na 26 marca. Oferty mają być składane w piątek 16 marca. 
Ocena ofert wymaga oceny formalnej oraz porównania cen. Rozumiem, że można jej dokonać 
nawet w ciągu jednego dnia, ale nie ma pewności, że tak faktycznie będzie, a wyniki oceny 
zostaną zakomunikowane natychmiast. Konieczne jest także podpisanie umowy na realizację 
prac. Doświadczenie uczy, że sprawy formalne z reguły zajmują kilka dni. Jeśli tak, to czas 
pozostały na realizację zamówienia jest bardzo krótki (kilka dni)  i z góry nieprzewidywalny, a 
całe ryzyko przedłużenia się terminu podpisania umowy przenoszone jest na Wykonawcę, 
który zapłaci kary umowne za każdy dzień opóźnienia. Uwzględniając powyższe 
przypuszczam, że podany termin realizacji zamówienia mógł zostać podany błędnie. Proszę 
więc o przedstawienie prawidłowego terminu realizacji zamówienia – najlepiej w dniach od 
daty podpisania umowy – albo też podanie, do którego dnia Zamawiający zobowiązuje się 
rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę (wtedy będzie jasne, ile dni Wykonawca ma na 
realizację zamówienia)”  
 
Odpowied ź na pytanie nr 1 : „Zamawiający zobowiązuje się rozstrzygnąć zapytanie ofertowe 
w dniu 16.03.2012. W tym dniu również prześle kurierem umową do podpisania Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 2: „ Zakres zamówienia: zgodnie z zapytaniem, zadaniem Wykonawcy jest 
opracowanie i wdrożenie procedury PPP. Co Zamawiający rozumie przez wdrożenie 
procedury? O ile w zakresie opracowania produkt jest określony, o tyle wdrożenie nie zostało 
w zapytaniu opisane. Wdrożenie według naszej wiedzy oznacza praktyczne wprowadzenie 
danej procedury w życie. Po pierwsze, wymaga to współdziałania z podmiotami i osobami, 
które w procedurze są uwzględnione. Po drugie, jest to zdecydowanie bardziej czasochłonne 
od samego opracowania procedury i w świetle uwagi zawartej w punkcie 1 praktycznie 
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niemożliwe w ciągu kilku dni, przeznaczanych także na opracowanie procedury. Prosimy więc 
o potwierdzenie, że zakres zapytania ofertowego obejmuje faktycznie tylko samo opracowanie 
procedury PPP bez jej wdrożenia (co w zasadzie wynika z opisu oczekiwanych produktów)”. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 2 : „ Zamawiający potwierdza iż tytuł zapytania jest mylny – wiąże 
się on z zapisami we wniosku aplikacyjnym. Zapytanie ofertowe obejmuje faktycznie tylko 
samo opracowanie procedury PPP bez jej wdrożenia. Wdrożeniem procedury Zajmie się 
Zamawiający”. 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania ofert, w 
tym także podczas wypełniania załączników i druków.   
 
                                                                                              Z poważaniem 

 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta 

Lidia Szyper-Machowska 

 

 

 

 


