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WYJAŚNIENIA I ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 3
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 4:
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu na stronach nr 4 i 5 – w zakresie odnoszącym się do
warunków udziału w postępowaniu – zawarł następujące wymagania:
„1. Warunki zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca:
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:
(…)
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;

(…)
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818);”

Wykonawca wskazuje, że wobec szerokich wymogów dotyczących doświadczenia ekspertów
skierowanych do realizacji zamówienia, zacytowane warunki udziału są nadmiarowe i w
nieuzasadniony sposób ograniczają krąg podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty, a tym
samym, ograniczają konkurencję.
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o:
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1) usunięcie wymogu wskazanego w pkt 1.1 lit. c), względnie ograniczenie liczby
wymaganych usług prawnych do dwóch
Uzasadniając wniosek wskazujemy, że pkt 1.1 lit. i) odwołuje się już do sporów z wykonawcami
i w jego ramach wymagane jest wykazanie dwóch usług prawnych. Brak jest wobec tego
powodów dla tworzenia dwóch odrębnych warunków dotyczących w istocie tego samego
doświadczenia wykonawcy.
2) usunięcie wymogu wskazanego w pkt 1.1 lit. g)
Uzasadniając wniosek wskazujemy, że doświadczenie Wykonawcy w zakresie zasad
wydatkowania i rozliczania środków UE, a także pomocy publicznej, zostanie już wykazane w
ramach innych warunków udziału w postępowaniu, tj. w ramach pkt 1.1 lit. e), 1.1 lit. h), 1.2
lit. c), 1.2, lit. d).
Brak jest wobec tego powodów dla tworzenia dodatkowego, odrębnego warunku dotyczących
w istocie tego samego doświadczenia wykonawcy.
Jednocześnie, z uwagi na wyznaczony termin złożenia ofert, bardzo proszę o przekazanie odpowiedzi
na zadane pytanie do końca tego tygodnia, tj. do dnia 22.01. Przekazanie stanowiska Zamawiającego
w powyższym zakresie pozwoli Wykonawcy podjąć decyzję dotyczącą składania ofert.
Odpowiedź:
1) odnośnie wniosku wskazanego w pkt. 1) powyżej:
Pełnomocnik Zamawiającego uwzględnia wniosek Wykonawcy poprzez zmianę warunku udziału w
postępowaniu wskazanego w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 lit. c) Ogłoszenia o zamówieniu w ten sposób,
że ogranicza liczbę wymaganych usług prawnych z pięciu do dwóch. W związku z tym warunek
wskazany w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 lit. c) Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:
„c) 2 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;”
2) odnośnie wniosku wskazanego w pkt. 2) powyżej:
Pełnomocnik Zamawiającego nie uwzględnia wniosku o wykreślenie warunku udziału w postępowaniu
określonego w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 lit. g) Ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający wskazuje, że warunek określony w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 lit. g) Ogłoszenia o
zamówieniu nie pokrywa się z warunkami wskazanymi w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 lit. e) i lit. h)
Ogłoszenia o zamówieniu.
Warunki wskazane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 lit. e) i lit. h) dotyczą:
- „e) 2 usług prawnych polegających na przygotowaniu opinii w zakresie pomocy publicznej;”
- „h) 2 usług prawnych polegających na przygotowaniu opinii dotyczących wyboru, realizacji lub
rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy europejskich;”
Warunek wskazany w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 lit. g) Ogłoszenia o zamówieniu dotyczy natomiast
sporządzenia opinii o konkretnym zagadnieniu, tj. opinii z zakresu partnerstwa w rozumieniu art. 33
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ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818).
Zakresy opinii przewidzianych we wszystkich ww. warunkach nie są tożsame. Zarówno zakres opinii
wskazanej w warunku udziału w pkt e), jak i w warunku w pkt h) nie musi zawierać w sobie opinii z
zakresu partnerstwa (mogą to być inne niezwiązane z zagadnieniem partnerstwem opinie). Opinie z
zakresu partnerstwa są natomiast dla Zamawiającego istotne z uwagi na to, że beneficjenci i
wnioskodawcy, którzy będą docelowo korzystać ze wsparcia prawnego bardzo często wnioskują i
ubiegają się o dofinansowanie pozostając w formule partnerstwa, co wymaga już na etapie przed
zawarciem umowy o dofinansowanie i przed przystąpieniem do jej realizacji analizy innej i dodatkowej
dokumentacji niż w przypadku, gdy podmioty te ubiegają się o dofinansowanie pojedynczo, tj. nie
będąc związanym umową/porozumieniem o partnerstwie.
Z analogicznych przyczyn, nie można stwierdzić, że warunek określony w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 lit.
g) Ogłoszenia o zamówieniu pokrywa się z warunkami wskazanymi w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2 lit. c)
i lit. d) Ogłoszenia o zamówieniu.
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 02.02.2021 r. godz. 15:00
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 02.02.2021 r. do godz. 12:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.02.2021 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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