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WYJAŚNIENIA i ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1
Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako pełnomocnik Zamawiającego, w postępowaniu na
świadczenie wyspecjalizowanych usług prawnych, na podstawie Rozdziału IX ust. 5 Ogłoszenia o
zamówieniu, przedstawia poniżej treść pytań Wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz
zmianę Ogłoszenia o zamówieniu:
PYTANIE NR 1:
Jednym z wymogów - wskazanym w rozdziale VII. ust. 1. litera d) - jest wykazanie 2 usług prawnych
doradztwa przy realizacji projektu informatycznego, którego elementem było przetwarzanie w
chmurze. Drugim z wymogów – wskazanym w rozdziale VII. ust. 1. litera e) – jest wskazanie 2 usług
polegających na przygotowaniu opinii w zakresie pomocy publicznej.
Jaki jest zakres przedmiotowy tych wymogów?
Odpowiedź:
Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że zakres przedmiotowy usług prawnych doradztwa opisanych
w rozdziale VII. ust. 1. litera d) Ogłoszenia o zamówieniu, obejmować powinien zagadnienia prawe
związane z świadczeniem usług doradztwa prawnego przy realizacji projektów informatycznych,
których elementem było przetwarzanie w chmurze. W związku z powyższym zakres usług może
obejmować, np.:
1. zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
2. zagadnienia prawne dotyczące dostępności systemu,
3. zagadnienia prawne dotyczące licencji, w szczególności zapewnienia zgodnego z prawem
korzystania z oprogramowania przez usługodawcę,
4. zagadnienia prawne dotyczące prawa własności przechowywanych danych i wyłącznego prawa
dostępu,
5. zagadnienia prawne dotyczące porozumień związanych z ochroną danych, w szczególności w
zakresie wymaganym przez właściwe prawo krajowe,
6. zagadnienia prawne dotyczące prawa do kontroli i audytu, włączając w to certyfikację
standardów świadczonych usług,
7. zagadnienia prawne dotyczące lokalizacji serwerów – w kraju, na obszarze EOG lub poza EOG
ale z zachowaniem standardów europejskich dotyczących ochrony prywatności i poufności,
8. zagadnienia prawne dotyczące ubezpieczeń, gwarancji, zabezpieczeń i odpowiedzialności za
powstałe lub mogące powstać szkody,
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9. zagadnienia prawne dotyczące zakończenia świadczenia usług w chmurze, zapisy regulujące
zarządzanie danymi w okresach przejściowych, włączając w to przekazanie i usuwanie danych.
Ponadto Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że zakres przedmiotowy usług polegających na
sporządzeniu opinii opisanych w rozdziale VII. ust. 1. litera e) Ogłoszenia o zamówieniu, powinien
obejmować zagadnienia prawne związane z pomocą publiczną.
PYTANIE NR 2:
Jednym z wymogów - wskazanym w rozdziale VII. ust. 1. litera d) - jest wykazanie 2 usług prawnych
doradztwa przy realizacji projektu informatycznego, którego elementem było przetwarzanie w
chmurze. Drugim z wymogów – wskazanym w rozdziale VII. ust. 1. litera e) – jest wskazanie 2 usług
polegających na przygotowaniu opinii w zakresie pomocy publicznej.
Czy opinie prawne muszą mieć formę pisemną?
Odpowiedź:
Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że przygotowanie opinii powinno nastąpić w formie pisemnej,
elektronicznej lub dokumentowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
W związku z powyższym Zamawiający, w celu wyeliminowania wątpliwości co do formy opinii, o
których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1. Ogłoszenia o zamówieniu doprecyzowuje Ogłoszenie w
ten sposób, że w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1. Ogłoszenia o zamówieniu w pozycji „Uwaga” dodaje
zdanie:
„Ilekroć w ust. 1 pkt 1.2. Ogłoszenia o zamówieniu mowa jest o „przygotowaniu opinii”, rozumie się
przez to sporządzenie opinii w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 r., poz. 1740 ze zm.).”
Ponadto w Ogłoszeniu o zamówieniu, zmianie ulegają zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia
ofert, które otrzymują brzmienie:
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
7. Ofertę pisemną wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, w sposób
zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować oraz
opisać według poniższego wzoru:
Centralny Ośrodek Informatyki
Oferta w postępowaniu na „Świadczenie wyspecjalizowanych usług prawnych”
nr ref: COI-ZAK.262.36.2020
Nie otwierać przed dniem 22.01.2021 r. godz. 14:30
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TRYB OTWARCIA OFERT

1. Ofertę pisemną lub Ofertę elektroniczną - należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 22.01.2021 r. do godz. 11:00.
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2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.01.2021 r. o godz. 14:30 poprzez transmisję online na
kanale
prowadzonym
przez
Zamawiającego
w
serwisie
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC_QmMH9HJA6RMc7oYKXVFBg

/-/ Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny
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