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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

PYTANIE  1: 

Proszę o wskazanie przyczyn ograniczających konkurencyjność oraz równe traktowanie wykonawców, a więc 

naruszających art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1a Pzp 

poprzez zastosowanie w: 

VI. Opis warunków (podmiotowych i przedmiotowych) udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków.  pkt 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek ten zostanie uznany za 

spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną 

minimum 3 000 000,00 zł. 

Zważywszy na fakt, iż radcowie prawni oraz adwokaci posiadają obligatoryjne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnoprawnej, w wysokości określonej ustawą, jaka jest przesłanka blisko 3-krotnego podwyższenia ww. 

wartości? 

ODPOWIEDŹ: 

W ocenie Zamawiającego wartość oczekiwanego ubezpieczenia OC Wykonawcy jest adekwatna do skali 

odpowiedzialności Wykonawcy podczas realizacji umowy. Trzeba wziąć pod uwagę, iż podmiotem pomocy prawnej 

będzie także Oddział w Pszczynie Zamawiającego, w którym przygotowywane są umowy dotyczące zamówień o 

wysokich wartościach i o dużym stopniu ryzyka, często sporządzane w języku obcym. 

PYTANIE 2: 

Proszę o wskazanie przyczyn ograniczających konkurencyjność oraz równe traktowanie wykonawców, poprzez przy 

ocenie ofert przyznanie dodatkowych punktów za obsługę prawną Sieci Badawczej Łukasiewicz, a więc przyznanie 

uprzywilejowania podmiotom dotychczas dokonujących obsługi na rzecz SBŁ. 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert:  

- Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w obsłudze jednostek należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz- waga 

pod kryterium 10% 

- brak doświadczenia – 0 pkt; 

- posiadanie doświadczenia – 10 pkt 

ODPOWIEDŹ: 

W ocenie Zamawiającego specyfika prawna i unikalność funkcjonowania Sieci Badawczej  Łukasiewicz, w oparciu o 

odrębny akt prawny, uzasadniają zastosowanie kryterium doświadczenia w pracy w którejś z jednostek Sieci 

Badawczej  Łukasiewicz. Nie jest to jednak warunek udziału  w postępowaniu lecz kryterium oceny ofert. 

Ewentualnym ograniczeniem konkurencji mógłby być warunek umożliwiający przystąpienie do postępowania, a 

tego rodzaju sytuacja tutaj nie występuje. Kryteria oceny ofert służą zaś wybraniu Wykonawcy, spośród wszystkich 

biorących udział w postępowaniu, dającego najlepszą rękojmię ochrony interesów Zamawiającego. 

PYTANIE 3.  

Proszę o wskazanie przyczyn ograniczających konkurencyjność oraz równe traktowanie wykonawców, poprzez 

skonstruowane kryterium doświadczenia zawodowego Wykonawcy w obsłudze jednostek sektora finansów 

publicznych będących instytutami badawczymi - W pierwszym rzędzie należy wskazać, iż możliwe jest do uzyskania 

więcej niż 20 pkt, przez wybór Wykonawcy, który jednocześnie obsługiwał jeden podmiot powyżej 36 miesięcy, a 

drugi przez okres minimum 12 miesięcy, przyjęcie przeciwnego toku rozumowania, oznaczałoby, iż większe 

doświadczenie jest „karane” niższą aż o 10 pkt punktacją. Jednocześnie w zakresie kryteriów określonych w tiret 



pierwsze i drugie, uwzględniając użyte sfomułowania „minimum” oraz „powyżej”, to z tytułu realizacji obsługi przez 

równo 12 miesięcy otrzyma 5 pkt, natomiast przedstawiając doświadczenie o jeden dzień dłuższe już 8 pkt. 

ODPOWIEDŹ: 

W ocenie Zamawiającego zastosowane kryteria oceny ofert nie ograniczają konkurencji lecz umożliwiają wybór 

najlepszego Wykonawcy. W ogłoszeniu Zamawiający zastosował bardzo otwarte warunki udziału w postępowaniu 

by zachęcić do udziału jak największą liczbę wykonawców. Zarzut ograniczenia konkurencji jest w tym przypadku 

niezasadny. 

PYTANIE 4.  

W ustępie III.3 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne Zamawiający określił, iż „Przedmiotem zamówienia 

jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego, polegającej na wykonywaniu przez Wykonawcę obsługi 

prawnej w zakresie spraw realizowanych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego oraz 

zapewnienie dostępności osoby legitymującej się uprawnieniami zawodowymi adwokata bądź radcy prawnego w 

siedzibie Zamawiającego (w wymiarze minimum 6 godzin tygodniowo), jak również w oddziale zamawiającego w 

Pszczynie (w wymiarze minimum 4 godzin tygodniowo). Godziny dostępności określi Zamawiający na etapie 

podpisania umowy.” Zważywszy na powyższe prosimy o wskazanie, z jaką częstotliwością dzienną w tygodniu 

świadczone będą usługi na miejscu w siedzibę Zamawiającego oraz w oddziale Zamawiającego w Pszczynie, dla 

każdego z ww. miejsc osobno?” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający, jak napisano w Ogłoszeniu, określi te warunki na etapie podpisywania umowy, uwzględniając swoje 

potrzeby. W Warszawie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. W Oddziale w Pszczynie warunki zostaną określone na 

etapie podpisania umowy. 

PYTANIE 5  

Zgodnie z ust. V.1 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne Zamawiający określił, iż „Z uwagi na charakter 

wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy skierowani 

do wykonywania czynności w realizacji przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie 

stosunku pracy (tj. w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1040 ze zm.), w całym okresie realizacji umowy.” Zważywszy na fakt, iż Zamawiający dopuścił, iż czynności 

określone przedmiotem zamówienia mogą być wykonywane przez adwokatów, którzy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami nie mogą realizować czynności w oparciu o umowę o pracę, w jaki sposób powyższy warunek ma być 

spełniony powyższy warunek. Jednocześnie, w przypadku dopuszczenia, iż Wykonawca może skierować adwokata 

do świadczenia usług w oparciu o umowę cywilnoprawną, czy w sposób tożsamy Wykonawca może skierować radcę 

prawnego, a w przypadku odpowiedzi negatywnej jaka jest obiektywna przyczyn różnicowania czynności 

realizowanych prze adwokatami, a radców prawnych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmodyfikował ogłoszenie w tym zakresie. 
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