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WYJASNIENIA Nr 1 


TRESCIZAPROSZENIA 


dotyczy: postfjpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej poniiej 30 000 euro na realizacj? 
zadania pn .. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Naruszewo na lata 2016 - 2026" 

Zamawiaj~cy - Gmioa Naruszewo, Naruszewo 19A, 09 - 152 Naruszewo udziela 
wyjasnien Zaproszenia do zlozenia oferty cenowej na zapytanie Wykonawc6w. Zamawiaj,!-cy 
przekazuje treSc zapytania wraz z wyjasnieniami oraz zamieszcza wyjasnienia na stronie internetowej 
www.ugnaruszewo.bip.org.pl. a takze przekazuje Wykonawcom bez ujawniania zr6dla zapytania. 

I	Pytaoie or 1: 
"Czy istnieje mozliwosc wydluzenia terminu realizacji? Wskazany przez Panstwa termin jest 
nierealny ze wzglydu na Procedury, kt6ra wi¥e siy z opracowaniem programu Rewitalizacji zgodnie 
z Ustawq 0 rewitalizacji." 

Odpowiedi: 

Nie rna mozliwosci wydluzenia terminu. 

Zamawiajqcy - Gmina Naruszewo uzyskal dofinansowanie na zadanie pn. "Opracowanie Programu 

Rewitalizacji Gminy Naruszewo na lata 2016 - 2026" realizowane w ramach projektu 

pt. "Przygotowanie Program6w Rewitalizacji" II edycja. Zr6dlem finansowania projektu Sq: 

• 	 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzony decyzja wykonawczq Komisji 

Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku nr C(2014) 9550 przyjmuj,!-q niekt6re elementy 
programu operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020" do wsparcia z funduszu Sp6jnosci 
w ramach "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce - 85%, 

• Budzet Panstwa - 15%. 

W zwiqzku z powyzszym, Zamawiajqcy zobligowany jest terminem zakonczenia i rozliczenia ww. 

projektu, co uniemozliwia wydluzenie terminu realizacji przedmiotowego zadania. 


[Ri!aoie or 2: 
"Czy zaproponowany przez Panstwa termin rna obejmowac r6wniez procedury Strategicznej oceny 


oddzialywania na srodowisko i opiniowanie Programu Rewitalizacji? Z doswiadczenia wiemy, 

ze opiniowanie Programu Rewitalizacji moze trwac nawet 4 miesiqce, na co nie mamy wplywu." 


Odpowiedi: 

Tak, termin realizacji zam6wienia obejmuje r6wniez procedury Strategicznej oceny oddzialywania na 

srodowisko i opiniowanie Programu Rewitalizacji. 


[litaoie or 3: 
"lIe przewiduj,!- Pailstwo spotkan z Radnymi oraz podmiotami dzialaj,!-cymi na obszarach 
zdegradowanych?" 

Odpowiedi: 
Zamawiaj,!-cy przewiduje min. dwa spotkania z Radnymi oraz podmiotami dzialaj,!-cymi na obszarach 
zdegradowanych 

~nienr4: 
"Czy na spotkania konsultacyjne oraz spotkania z Radnymi zostanie zapewniona przez Pailstwo sala? 

Czy mamy zapewnic catering na te spotkania?" 


Odpowiedi: 

Zamawiajqcy zapewni sale na spotkania konsultacyjne oraz spotkania z Radnymi. Catering nie jest 

wymagany. 


www.ugnaruszewo.bip.org.pl
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Pomoc Technlczna erce Pol ski•[litanie nr 5: 
"Czy jest mozliwosc doprecyzowania zapisu w §6 ust 2 umowy? Proponujemy zapis: Zamawiaj'l-cy 
moze dochodzic na zasadach og61nych odszkodowania przewyzszaj'l-cego zastrzezone powyzej kary 
umowne, jednak nie wiycej niz 100% wartosci wnowy brutto." 

Odpowiedi: 
Zamawiaj'l-cy wyraza zgody i dokonuje zmiany §6 ust. 2 projektu umowy. 

mgrinz. 

Sporz!}dzil: Dominik Sabalski 
tel. 23/ 663-10-51 wew. 27. 
d.sabalski@naruszewo.pl 
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