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ODPOWIEDŻ
na zapytania _1

szannuni państwo

U czestnicy p o stęp ow an ia

Uprzejmie informujemy, Ł do ZamauĄającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu
ogłoszenia o zamówielriu, w posĘpowaniu prowadzonym na pod.stawie ań- 138o ustawy z
rlnia 29sĘcznia2004rokuPrawoZamówieńPublicznych (tj.Dz.U.z 2OL8t.poz- 1986)w
trybie usłĘgl społeeznej na:

CRZP|ITU%O%O|AZP Prz,eprowadzenie szkolenia - AutoCAD stopień I + AutoCAD
Electrical - ustuga edukacyjna

Treść wspomnianej prośby jest nasĘpująea:

1)rW ramach projektu ,rSezAM wiedry, kompetencji i umiejętnościoo realizowanego przez
Uniwersytet Morski w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014 -2n20, Oś m Szkolnictwo wyźsze dla gospodarki i rozwojuo Dzialania
3.5 Kompleksorve programy szkół wyżsrych, Zintegronłane Programy Uczelni w ramach
Ścieżki II w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-0a-Z2181I7"
otrzymaliście Parństwg {ofinansowanie, cąF mogę zzpytaćw jakiej kvyocie? Czy szkolenie
jestzwolnione z podatku YAT?

Odpowiedź : Szkolęnie jest zwolnione z podatku VAT. Oświńczeńe o stawce podatku VAI
znajduje sĘ na stronie BTP Zamawnjącęgo.

Z}Proszę o wyjaśnienie zapisu: ,rProgramy i platformy używane w trakcie szkolenia mu§zą
być dostępne na licencji freeware lub dostarczone nieodpłatnie uczestnikom szkolenia
przc,z 'lVykonawcęo.

Odpowiedz : Zapis ozr7a§za, ze uczestnicy szkolenia mają mieć beĄaffiy dostęp do programów,

przy aĘ ciu kńrych prowadmne będńe szkolenie.

3) Proszę o wyjaśnienie zapisu: ,rWykonawca jest zobowiryany do wystawienia imiennego
dokumentu potwierdzającego ukończeniu kursu dla każdego z uczestników i przel<azłlńa
kopii dokumentu Zama:wiającemu. Dokument powinien informować o nabytych
kompetencjach, zakresie i temaĘce, jnH obejmował kurs. I)okument powinien posiadać
odpowiednie logotypy i dopiski zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zalłiresie informacji i
promocji projektu pn. ,rSezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności" realizowanego przez

PrcjeK "SezAM ńedzy, kompetencji i umiejętności" jest wspałfinansowany pnez Unię Europejską ze środkow
Eurcpej§<iego Funduszu Spobcznego * "tłtu|ffi?źr?fr7rr"* Wedza Edukacia Rozwój {POYVR.
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Uniwersytet Morski w Gdyni w ramach Programu Operaryjnego Wiedza Edukacja
Rozwój{nr projektu: POWR03.05.00-00-72l8ll7)'. Przede wszystkim pro§zę o
oheślenie, gnlm dla Parństwa są odpowiednie logotypy i zapiski.

Odpowiedź : Wzory oznakowania arajdują się na stronie BIP Zamawiającego pod
oświadczeniem o stawce podatku VAT.

4) Chciałam jeszcze zapytać o zapisy w umowie dot. Odstąpienia odzawartej umorvy -
,,stwierdzeńe plzez Zamawiaiącego nienaleĘtąo wykonyw ania plzez Wykonawcę
pzedmiotu umowy'. Co omaezaptze;t Państwa nienaleĄńe wykonanie przedmiotu
umowy? Naliczana bardzo wysoka kara w wysokości 20V".
Również naliczana jest kara w łvysokości 107o łącznej wartości umowy z Ętułu
odstąpienia od umowy zprTycTynwystępujących po stronie Wykonawcy. Mamy sytuację
pandemiiw kraju, co w przrypadku Edy z powodu choroby nie będzie moźliwości
pnzeprowaćlzenil szkolenia? Czy równieżmoże zostać naliczona kara?

Odpowiedz : NienaleĄrte wykonanie umowy danej sytuacji jest oceniane indywidualnę. Brak
jest katalogu sytuacji w kórych ono następuje. W przypadku zachorowania tenerą Wykonawca
jest znbowiązany do zapeumienia zastępstwa- osoby ktora również spehia warunek wńęia
udżału w postępowaniu.

5) Proszę jednocześnie o uwzględnienie w tym paragrafie, lrarT doĘczącej odstąpienia od
umowy leżącsi po stronie Zamawiaiącego.

Odpowiedź : Zamańający nie vryrażazgody nazawarcie w umowie kar umownych dla
Z,arnańąącego.

Sporządził

ZesŃ ds. Zamówień Publicznych
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