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Niemodlin, 01.03.2017 r. 

 

 

Do: 

Wykonawców 

 

 

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu o dofinansowanie  

w ramach RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 

działania 10.3 E - usługi publiczne  

 

Zamawiający modyfikuje treść oferty przez dodanie nowego punktu 2 w jego treści oraz 

analogicznej zmiany dokonuje we wzorze umowy w paragrafie 6 jak w załączeniu (zaznaczono  

w kolorze czerwonym wraz z komentarzem). 

W związku z powyższym wzory załączników upublicznionych w dniu 24.02.2017 r. nie 

będą obowiązywać w prowadzonym postępowaniu. Wykonawcy, którzy złożą oferty na formularzu 

z dnia 24.02.2017 r. (z jedną ceną) zostaną wezwani do złożenia swojej oferty na formularzu z 

dnia 01.03.2017 r. bez możliwości dokonania zamiany łącznej ceny oferty.  

 

  Nadto w dniu 28.02.2017 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o zmianę zapisów umowy 

tj.:  

„W związku z ogłoszeniem dotyczącym opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu  

o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną, działania 10.3 E - usługi publiczne zwracam się z prośbą o zmianę zapisów 

zaproponowanej umowy współpracy dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia wykonawcy 

dokumentacji. W § 6 ust. 2 wzoru umowy współpracy znalazł się zapis o wypłacie wynagrodzenia 

w dwóch ratach, co pozwala Wykonawcy otrzymać całe wynagrodzenie dopiero po ocenie 

merytorycznej projektu tzn. za kilka miesięcy licząc od dnia przygotowania i złożenia kompletnej 

dokumentacji aplikacyjnej. Znacznie lepszym i praktykowanym rozwiązaniem jest wypłata 

wynagrodzenia po przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i podpisaniu stosownego protokołu 

zdawczo – odbiorczego. Ma to związek z zatrudnianiem przez Wykonawców osób na umowy o 

pracę, którym trzeba zapłacić raz w miesiącu wynagrodzenie, a ocena projektów trwa parę 

miesięcy i tym samym zapisy jak we wzorze umowy powodują, że Wykonawcy preferują 

zatrudnianie na umowę zlecenia zamiast na umowy o pracę.  



 
 

2 
 

Praktykowane zapisy w umowach współpracy dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia:  

„Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy po przekazaniu 

Zamawiającemu kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami i podpisaniu protokołu 

zdawczo – odbiorczego"” 

 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i tym samym modyfikuję zapis we wzorze umowy  

w § 6 pkt. 3 nadając mu nowe brzmienie o treści: „Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na 

rachunek Wykonawcy po przekazaniu Zamawiającemu kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz 

z załącznikami i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego” 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1. Treść oferty – modyfikacja z dnia 01.03.2017 r.  

Załącznik nr 2. Wzór umowy  - modyfikacja z dnia 01.03.2017 r.  

 

W związku z wprowadzonymi zmianami przedłuża się termin składania ofert do dnia 

03.03.2017 r. do godziny 09:00. 

 

 

 


