W rodzinie jest MOC

Znak sprawy: GOPS.FA.083.1.2019

Siechnice 11.06.2019r.

Do Wykonawców

Nazwa zamówienia: Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu
pn.:

„W

RODZINIE

JEST

MOC”,

współfinansowanego

przez

Unię

Europejską

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej:
9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych,
Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne.

W związku z otrzymaniem w dniu 11 czerwca 2019 r. pytań od Wykonawcy, Zamawiający
udziela odpowiedzi jak poniżej:
Pytanie nr 1: Czy jeśli ktoś składa na cz. 1 i cz. 7 może to zawrzeć na jednym druku - treść
oferty i wskazać cz. 1 i cz. 7 czy składać musi 2 odrębne oferty z dokumentami?
Odpowiedź: Tak, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy, na jednym druku, wg wzoru
załączonego do ogłoszenia i wypełniają tylko dane dotyczące tych częściach, na które
składają swoją ofertę.

Pytanie nr 2: Psycholog składa ofertę na cz.1, prowadzi działalność gospodarczą i wskazuje
do realizacji jeszcze innego psychologa którego zatrudnia. Czy wystarczy umowa
o współpracę na to konkretne zadanie(a) czy musi się to nazywać umową konsorcjum i czy
musi mieć pełnomocnictwo (bez potwierdzenia notarialnego) do reprezentowania?
Odpowiedź: Jeżeli tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tzw. podmiotami trzecimi) jest stosunek prawny
istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą, na której dysponowaniem wykonawca
się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. W takim układzie nie ma
znaczenia, jaki dokładnie stosunek prawny łączy wykonawcę z tą osobą: może to być umowa
o pracę, umowa cywilnoprawna czy samozatrudnienie. Istotne w tym przypadku żaby
wykazana osoba wykonywała bezpośrednio przedmiot zamówienia.
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Wykonawca połączył w pytaniu dwa zagadnienia tj.: dot. konsorcjum i potencjału podmiotu
trzeciego.
„Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp)
podsuwa przedsiębiorcom różne rozwiązania, które pozwalają na ubieganie się o zamówienie,
mimo braku odpowiedniego potencjału.
Wykonawca może w tym celu:
1) utworzyć konsorcjum,
2) skorzystać z pomocy podwykonawców,
3) powołać się na zasoby innych podmiotów, aby potwierdzić warunki stawiane przez
zamawiającego. Każde z tych rozwiązań wymaga od przedsiębiorcy podjęcia określonych
działań i dochowania wielu formalności.”

Źródło:
https://www.nexto.pl/upload/sklep/wiedza_i_praktyka/ebook/konsorcjum_podwykonawstwopraca_zbiorowawiedza_i_praktyka/public/konsorcjum_podwykonawstwo_uzycie_zasobow_podmiotu_trzecieg
o-wiedza_i_praktyka-demo.pdf

Szczegóły w tym zakresie Wykonawcy mogą zgłębić po zapoznaniu się z materiałem
źródłowym zacytowanego fragmentu jak powyżej.

W związku z tym, iż pytania nie są związane z merytorycznym zakresem prowadzonego
postępowania nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
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