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Poręba Wielka 09.01.2019 r.

Odpowiedzi na pytania do zapytartia cenowego na:
obsługę prawnąprojektu,,Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zaruądzarliu
zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza akfualnego stanu i
dynamiki chronionych ekosystemó#'

Jaka liczba postępowań prowadzonych w ramach projektu będzie objęta umową o doradztwo
prawne? Jaka jest szacunkowa wartośćprzyszĘch zamówień?
1.

W ramach realizacji projektu będzie wykonywanych 7-9 postępowań w zalęŻnościod decyzji

w sprawie ewentualnegołączenianiektórych

zadań. W tynr 2-4 postępowańpovłyŻej 30 000 €.

Łącznawartośó przyszłychzamówień wynosi około t 800 000 zł

2. Cry Zamawiający posiada wiedzę na temat szacunkowej liczby godzin zaangażowania

wykonawcy w świadczone uslugi pomocy prawnej?

ZamavnĄący nie

jest w stanie przewidzieć liczby godzin

zaangażowania wykonawcy
w świadczenieniniejszej usługi poniewaz trudno jest przewidzieó sytuacje zaistniałe w toku realizacji
projektu i ewerrtualne potrzeby konsultacji prawnej lub reprezentowania Zamawiającego w sprawach
dotyczących projektu.

3. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem osobiste Wstawiennictwo?

Zamawiającego lub w
Zamawiającego' w przypadkach kiedy będzie to konieczne ze względu na zaistniałą pilną potrzebę
obecności prawnika w zwią.zku z realizacjąprojektu, np. w zwiry,ku z negocjacjami prowadzonymi z

Wstawienie

się w siedzibie

- pkt I.2 ogłoszenia?
innym miejscu wskazanym przez

wykonawcami w Projekcie.
4.

Prosimy o udostępnienie wzoru umolvy.

Zamawiający dodaje do zapytania ofertowego punkt IX.Istotne postanowienia do Umowy
zawieranej z Wykonawcą o treŚci:

IX. Istotne postanowienia do Umowy zawieranej z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą będzie zau,ierała zapisy dot. przedmiotu i sposobu wykonania zamówienia
oraz terminy jego realizacji, zapisy dot. praw autorskich, a ponadto:

Zasady płatnoŚci:
1. Wynagrodzęnie za obsługę prawną Projektu ma charaktery ryczahowy, jest niezmienne w trakcie
trwania Umowy z Wykonawcą. Wynagrodzenie płacone będzie w ratach, co 3 miesiące.
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2. Wykonawca zapewni obsługę prawną Projektu do dnia zakofrczenia realizacji Projektu, tj. do
zatwierdzenia wniosku o płatnośćkońcową (do jego rozliczenia i akceptacji przez Instytucję

Wdrazającą) - min. 3 miesiące od płatnościostatniej raty wynagrodzęnia.
3. PrzędłuŻenie okresu realizacji projektu nie będzie skutkowało wydłużeniem finansowania, czyli
powiększeniem wynaglo dzenia za nintejszą usługę w ramach tego zamówienia.

Kary umowne:

1. Strony ustalająodpowiedzialność zaniewykonanie przedmiotu Umowy w formie kar umownych:

a) za opóźnienie z tytułu okoliczności,za którę Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w
wykonaniu obowią7ków zvńązatych z realizacją Umowy w stosunku do terminów określonych
niniejszą rrmową Wykonawca zobowiązany jest do uiszczetia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 0,57o wańościwynagrodzenia netto zakazdy dzięft opóŹnienia;
b) Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5"ń
wańościwynagrodzenia netto za nienależyte wykonanie zobowiryań wynikających (za kaŻdy

przypadek) z runiejszej Umowy, w tym vłykazarue ptzez instytucje uprawnione do kontro|i działail
Wykonawcy w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy wad.
c) za odsĘlienie od Umowy Wykonawca zobowiryany jest do uiszczenia Zarnawiającemu kary
umownej w wysokościl0"ń wańościwynagrodzenia netto.
2. Zarnavłiający zastrzega sobie prawo Żądania odszkodowani a za szkody w zakresię przebłaczającym
zakres kar umownych.
3. Wykonawca ma prawo do obcią,zenia Zarnawiającego ustawowymi odsetkami za nieterminowe
uregulowanie nalężnościza wykonanie przedmiotowego zadania.
4. Strony zobowią,zują się do zapłaty kar umownych na rachunek wskazany w wezwaniu do zapłaty
w terminie 14 dni od otrzymania tego wezwania.
5. Strony zastrzegająsobie prawo do odstąpienia od egzekwowania kar umownych.
6. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwydla siedziby
Zanawiającego.
rzekazanie autorskich praw maj ątkowych :
1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe, doĘczące utworów wykonanych przez Wykonawcę,
wwynikurcalizacjizadanlaprzysługująZamawiającemu.
2. Wykonawca zobowiryany będzie przenieśćnieodpłatnie na Zarnawiającego autorskie prawa
za|ęŻne do wykonanej dokumentacji _ w szczególności w zakresie możliwościwykonywania przez
Zamawiającego przeróbek i adaptacji dokumentacji oraz korzystania zptrygotowanego w ten sposób
opracowania i r ozporządzania nim.
3. Wykonawca zobowiązarry będzie przyjąć na siebie wyłączną odpowiedzialnośó za wszelkie
roszczenia z tyn:łupraw autorskich związanych z wykon anąprzęz siebie dokumentacj ą.
P

Zmiany umowy:
Zatnawiający przewiduje możliwośódokonaniazmianpostanowiefizawartej umowy dotyczących:
a) zmiany terminu wykonania umowy _ w sytuacji okolicznościnię LeŻących po stronie Wykonawcy
t Zamaitającego' a wynikających z okoliczności zwtązanych z realizacją innych umów
zawartych w zwiąku zrca\izacjąprojektu lub zmian w umowie o dofinansowanie.

5.

Prosimy o udostępnienie zalączników w postaci wzoru wykazów osób i doświadczenia.

Zamawiający dodał wz& Załącznika.
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6.

Poddajemy również pod rozwagę Zamawiającego zmianę sposobu wynagradzania
rvykonawcy z wynagrodzenia ryczałtowego na wynagrodzenie zil fakĘcznie
wykonaną pracę w oparciu o stawkę godzinową. Powyższe uchroni Zamawiaiącego

przed wydatkowaniem środków publicznych w sposób nieefekĘwny' tj.
konieczności zaplaty wynagrodzenia w okresach, w których zaangażowanie

łvykonawcy w obsługę prawną będzie niewielkie.

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie _ w ocenię Zarnawiającego przyjęty sposób
rozliczarianajskuteczniej zabezpieczy jego interesy zvńązane z obsługąprawnąprojektu.
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