
Strona 1 z 1 

15/POIR/2021                                                                                                        Warszawa, dnia 16.11.2021 r. 
 

Odpowiedź na pytanie 
 

w postępowaniu na świadczenie ogólnej obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 
 
Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22,  
02-611 Warszawa informuje, że poniżej udziela odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytanie. 
Zamawiający informuje, że poniższa odpowiedź na pytanie stanowi integralną część Zapytania 
ofertowego. Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 1: 
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej piszę w sprawie zapytania ofertowego nr 15/POIR/2021 z dnia 

28.10.2021 r.  

W zaproszeniu do składania ofert oszacowali Państwo ok. 160 godzin w miesiącu usługi, w tym ok. 40 

godzin w miesiącu dyżuru. Z rozmowy telefonicznej wynikało, że dyżury chcą Państwo mieć jedynie na 

miejscu (i to codziennie po dwie godziny). Bardzo proszę o potwierdzenie mailowe tej informacji. Czy 

możliwe by było na drodze negocjacji zmniejszenie dni dyżurowych przy zwiększeniu czasu 

dyżurowego? Wtedy na przykład nasi eksperci mogliby spędzić np. dwa dni w tygodniu na miejscu po 

pięć godzin. Oczywiście w inne dni byłby możliwy kontakt online.  

W zaproszeniu ofertowym znalazłam też informację, że możliwe jest przeniesienie dyżuru na dyżur 

zdalny. W jakich okolicznościach zgodziliby się Państwo na taki dyżur? 

Będę bardzo wdzięczna za udzielnie mi powyższych informacji. 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zgodnie z informacją zawartą w ust. 4 pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) – stanowiącego 

załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył  

„(…) 2 godziny dyżuru w każdym dniu roboczym (ok. 40 godzin miesięcznie)” - takie wymaganie wynika 

z potrzeb Zamawiającego. 

Natomiast zgodnie z zapisami ust. 14 OPZ wynika, że dyżury, co do zasady, mają być świadczone 

stacjonarnie i codziennie przez jedną z osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Zamawiający 

przewiduje i dopuszcza, że w uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeb Zamawiającego lub 

innych okoliczności, że w porozumieniu lub na wniosek Wykonawcy, forma świadczenia dyżurów może 

zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną. Z takiego zapisu wynika, że zmianę formy świadczenia 

dyżuru należy traktować jako okoliczność wyjątkową. Może to nastąpić m.in. z powodów nagłych  

i nieoczekiwanych lub zewnętrznych uwarunkowań, na które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie 

będą mieć wpływu i nie są w stanie tego przewidzieć. Nie jest możliwe w tym momencie wskazanie 

przez Zamawiającego wszystkich konkretnych okoliczności uzasadniających możliwe zmiany formy 

świadczenia dyżuru.  

Wykonawca do wykonania zamówienia powinien wyznaczyć takie osoby, które są w stanie świadczyć 
dyżury codziennie i stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego. 


