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Dotyczy postępowania: COI-ZAK.262.36.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2
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 pytania/wniosku Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią
oraz zmianę Ogłoszenia o zamówieniu:
PYTANIE NR 3:
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie nr 5 – w zakresie odnoszącym się do warunków
udziału w postępowaniu – zawarł następujące wymaganie:
„Uwaga: Zamawiający wymaga, aby każda z powyższych usług była świadczona w ramach odrębnej
umowy. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi
wykonywanej (będącej w trakcie realizacji) w poz. b) - d), Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli usługa była wykonywana przez okres co najmniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert”.
Wykonawca wskazuje, że taki zapis w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję i powoduje
nierówne traktowanie wykonawców. W lepszej sytuacji są bowiem ci wykonawcy, którzy realizują
poszczególne usługi na podstawie odrębnych umów co nie ma racjonalnego uzasadnienia. W ten
sposób promowany jest bowiem wykonawca, który zawiera wiele drobnych umów a dyskryminowany
wykonawca, który jest stroną kompleksowych, wieloletnich czy ramowych umów na obsługę prawną
(w ramach których świadczy wiele usług).
Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że w ramach jednej umowy na obsługę prawną, szczególnie jeśli
umowa taka ma charakter umowy ramowej lub umowy o stałą obsługę prawną, mogą i zazwyczaj są
świadczone bardzo różne usługi, zlecane Wykonawcy w ramach odrębnych zleceń udzielanych w
ramach obowiązującej umowy o współpracę, przy czym, co istotne, usługi te mogą być świadczone
na rzecz klientów Wykonawcy równocześnie, równolegle, sukcesywnie w terminach wskazanych w
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umowie lub na podstawie kolejnych zleceń udzielanych zgodnie z procedurą opisaną w umowie.
Jednocześnie, co należy wyraźnie podkreślić, fakt, czy na każdą odrębną usługę zawierana jest odrębna
umowa na współpracę z Wykonawcą, czy też usługi takie świadczone są na podstawie
zleceń/zamówień realizowanych w ramach jednej umowy na stałą obsługę prawną nie ma żadnego
znaczenia dla pozyskania przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia, które nabywane jest
wraz z wykonywaniem i świadczeniem poszczególnych usług (czynności), a nie w związku z faktem
zawierania kolejnych umów na świadczenie usług prawnych. Dla nabycia doświadczenia liczy się
realne wsparcie prawne udzielane przez Wykonawcę, przeliczalne na konkretne roboczogodziny
pracy Wykonawcy lub wykonane czynności, a nie ilość podpisanych umów na współpracę prawną. Nie
ma to żadnego praktycznego przełożenia na zdobyty know-how wykonawcy.
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o usuniecie wyżej cytowanego
fragmentu ogłoszenia o zamówieniu, tak aby możliwe było wykazanie się na potrzeby spełnienia
warunku udziału w postępowaniu różnymi usługami świadczonymi w ramach jednej umowy na
obsługę prawną.
Odpowiedź:
Pełnomocnik Zamawiającego uwzględnia wniosek Wykonawcy poprzez wykreślenie z treści Ogłoszenia
w pozycji „Uwaga” w Rozdziale VII pkt. 1 ppkt 1.1 zdania:
„Zamawiający wymaga, aby każda z powyższych usług była świadczona w ramach odrębnej umowy.
W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej
(będącej w trakcie realizacji) w poz. b) - d), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli usługa była
wykonywana przez okres co najmniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”.
W związku z powyższym treść warunku, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 1 ppkt 1.1 Ogłoszenia o
zamówieniu otrzymuje brzmienie:

„1.1 wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) 2 usług prawnych polegających na przygotowaniu projektu umowy lub istotnych postanowień
umowy dotyczących realizacji projektu informatycznego, każdy o wartości nie mniejszej niż 2 000 000
złotych brutto;
b) 2 usług prawnych polegających na wsparciu prawnym zamawiającego w przygotowaniu i
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji projektu
informatycznego o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 złotych brutto, lub polegającego na wsparciu
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prawnym zamawiającego w trakcie realizacji umowy dotyczącej realizacji projektu informatycznego o
wartości nie mniejszej niż 5 000 000 złotych brutto;
c) 5 usług prawnych dotyczących reprezentacji zamawiającego w sporach dotyczących praw autorskich
do oprogramowania, w których roszczenia prawnoautorskie szacowane były na kwotę minimum 300
000 złotych brutto. Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku tych usług nie wymaga
się podania nazwy zamawiającego, na którego rzecz były świadczone usługi w zakresie reprezentacji w
sporach;
d) 2 usług prawnych doradztwa przy realizacji projektu informatycznego, którego elementem było
przetwarzanie w chmurze;
e) 2 usług prawnych polegających na przygotowaniu opinii w zakresie pomocy publicznej;
f) 2 usług prawnych polegających na przygotowaniu opinii w zakresie optymalizacji kosztów
ponoszonych z tytułu licencji;
g) 2 usług prawnych polegających na przygotowaniu opinii w zakresie partnerstw, o których mowa w
art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn.
zm.);
h) 2 usług prawnych polegających na przygotowaniu opinii dotyczących wyboru, realizacji lub
rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy europejskich;
i) 2 usług prawnych polegających na wsparciu prawnym zamawiającego w sporach z wykonawcami
umów dotyczących projektów informatycznych, w tym co najmniej jednego wsparcia w toku próby
ugodowej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
Uwaga: Ilekroć w pkt. 1 ppkt 1.1. 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 28.01.2021 r. godz. 15:00
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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 28.01.2021 r. do godz. 12:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2021 r. o godz. 15:00 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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