PYTANIA , ODPOWIEDZI I SPROSTOWANIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na kompleksową obsługę prawną Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w zakresie projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program
Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego), znak sprawy 1/POIR/2015.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego.
Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1:
W zapytaniu wskazany jest wymóg posiadania ubezpieczenia OC na kwotę minimum 5 mln zł. Czy w
przypadku spółki cywilnej wymagacie Państwo ww. polisy od każdego z jej wspólników, czy też
wystarczającym będzie jeżeli ubezpieczonym na powyższą kwotę będzie tylko jeden wspólnik spółki
cywilnej?
Odpowiedź:
Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców wymaga, aby warunki udziału
były jednakowe w stosunku każdego z wykonawców. Ze względu na konieczność przestrzegania przez
Zamawiającego zasady konkurencyjności Zamawiający dopuszcza by wspólnicy spółki cywilnej mieli
możliwość opłacenia swoich polis tak by łączna wartość ich sum ubezpieczeniowych dawała kwotę, o
której mowa w zapytaniu ofertowym tj. sumę 5 mln zł. Zgodnie z art. 864 kodeksu cywilnego za
zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Odpowiedzialność solidarna natomiast
polega na tym, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w całości lub części od kilku ze
zobowiązanych dłużników łącznie lub od każdego z nich z osobna, a dłużnicy solidarni pozostają
zobowiązani wobec wierzyciela aż do zupełnego zaspokojenia świadczenia. Należy wobec tego
uznać, że interesy Zamawiającego są w pełni zabezpieczone przy takiej interpretacji zapisów
zapytania ofertowego. Jakkolwiek tak rozumiana zasada konkurencyjności implikuje dla
Zamawiającego niedogodność w takiej postaci, iż Zamawiający swoje ewentualne roszczenia z tytułu
nienależytego spełnienia świadczenia z umowy przez spółkę, będzie musiał kierować do wszystkich
wspólników spółki uwzględniając kwoty sum ubezpieczeniowych z polis poszczególnych wspólników.
Jednakże wydaje się, iż nakazanie każdemu ze wspólników spółki cywilnej ubezpieczenia się w pełnej
wysokości, choć korzystne dla Zamawiającego i uzasadnione z punktu widzenia przepisów o spółce
cywilnej mogłoby zostać uznane na gruncie zasady konkurencyjności za zmierzające do
uprzywilejowania innych niż podmioty działające w formie spółek cywilnych oferentów.
Pytanie nr 2:
Czy kopie aktualnych legitymacji adwokackich/radcy prawnego będą dla Państwa wystarczającym
potwierdzeniem posiadania uprawnień do wykonywania zawodu, czy tez macie Państwo jakieś
szczególne wymagania co do dokumentacji potwierdzającej uprawnienia?

Odpowiedź:
Zamawiający uznaje, że kopie aktualnych legitymacji adwokackich / radcy prawnego potwierdzają
spełnienie warunku wskazanego w pkt. 3.1 zapytania ofertowego (Oferent musi (…) posiadać
odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania).
Pytanie nr 3:
Czy macie Państwo oczekiwanie, że dyżury u Państwa będzie pełnił włącznie adwokat/radca prawny,
czy też dopuszczacie Państwo możliwość realizacji zamówienia w tym zakresie poprzez aplikanta
adwokackiego/radcowskiego, bądź prawnika bez aplikacyjnego z odpowiednim doświadczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje, że dyżury o których mowa w pkt. 7.8.a zapytania ofertowego („Wykonawca
zapewni świadczenie dyżurów w siedzibie Fundacji w wymiarze około 2 godzin dziennie w godzinach
8-12 w dni robocze, minimum 10 godzin tygodniowo.”) będzie pełnił adwokat lub radca prawny,
który na bieżąco, w sposób wiążący będzie rozstrzygał pytania / sprawy do niego kierowane.
Pytanie nr 4:
Czy jedynym dopuszczalnym systemem realizacji dyżurów są dyżury codzienne, po 2 godziny,
minimum 10 w tygodniu, czy tez dopuszczacie Państwo inne ustalenia w tym zakresie , np. 2 dyżury
tygodniowo po 5 godzin każdy?
Odpowiedź:
Zamawiający w pkt. w pkt. 7.8.a) zapytania ofertowego wskazał, że realizacja zamówienia nastąpi
m.in. poprzez świadczenie przez Wykonawcę dyżurów w siedzibie Fundacji w wymiarze około 2
godzin dziennie w godzinach 8-12 w dni robocze, minimum 10 godzin tygodniowo. Ze względu na
ilość i specyfikę ewentualnych pytań kierowanych do adwokata lub radcy prawnego pełniącego dyżur
w Fundacji, w opinii zamawiającego nie jest zasadna zmiana zakresu godzinowego lub częstotliwości
pełnionych dyżurów.
Pytanie nr 5:
Odnośnie kryterium oceny jakim jest doświadczenie w liczbach badane na podstawie wykazu usług
prawnych - proszę o informację jak Państwo będziecie traktować stałą obsługę prawną świadczoną
na rzecz podmiotu wdrażającego bądź koordynującego realizację projektów? Czy w takim wypadku
wykonawca powinien w wykazie zawrzeć informację o wszystkich projektach co do których świadczył
pomoc prawną w ramach realizowanej umowy (może ich być kilkadziesiąt a nawet kilkaset)?
Odpowiedź:
Zamawiający w pkt. 3.2.b) zapytania ofertowego wskazał, że Oferent „musi posiadać wiedzę i
doświadczenie w obszarze zamówienia, tj.: (…) w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert zrealizował co najmniej 3 zamówienia, polegające na świadczeniu pomocy
prawnej w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE (w łącznym zakresie godzinowym
co najmniej 100 godzin), z których co najmniej jeden dotyczył sektora Badań i Rozwoju oraz co
najmniej jeden dotyczył projektu o wartości co najmniej 1 mln PLN.” W wykazie usług prawnych w
powyższym zakresie (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) Oferent powinien wskazać co najmniej
3 projekty spełniające ww. warunki. Zamawiający nie wymaga aby obsługa prawna w ww. projektach
była świadczona na rzecz różnych podmiotów.
Pytanie nr 6:
Czy skazywane w zapytaniu ofertowym obniżenie wymiaru godzinowego ryczałtu ze 120 na 80 godzin
Zamawiający będzie realizował niezależnie od ilości godzin rzeczywiście świadczonej pomocy prawnej,
czy też będzie ono następować jedynie w sytuacji rzeczywistego zmniejszenia się ilości zleceń i godzin
świadczonej pomocy?
Odpowiedź:
Zamawiający w pkt. 7.8.i) zapytania ofertowego zastrzegł, że „po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia
realizacji zamówienia przez Wykonawcę ma prawo do obniżenia wymiaru godzinowego liczonego dla
ryczałtu ze 120 godzin do 80 godzin miesięcznie wraz proporcjonalną zmianą stawki za ryczałt”.
Zamawiający planuje, że obniżenie wymiaru godzinowego będzie następować co do zasady w sytuacji
rzeczywistego zmniejszenia się zapotrzebowania na świadczoną pomoc prawną.
Pytanie nr 7:
W jaki sposób wykonawca ma rozumieć usługi polegające na świadczeniu pomocy prawnej w zakresie
projektów współfinansowanych ze środków UE. Obecny zapis pozwala na dość szerokie jego
rozumienie. Czy Zamawiający miał na myśli świadczenie pomocy prawnej, które dotyczyło każdego
aspektu z zakresu środków unijnych (np. pomoc prawna w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, dofinansowanego ze środków UE), czy może Zamawiający uzna jedynie
usługi, które dotyczyły stricte zarządzania projektami unijnymi?
Odpowiedź:
Jako że zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków pomocy technicznej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, na lata 2014-2020, a Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą
konkurencyjności przepisami które należy uwzględniać przy interpretacji przedmiotowego Zapytania
są w szczególności wytyczne wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.):
a) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. (MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/),
dalej zwanymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,

b) Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 z
dnia 24 lutego 2015 r. (MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015), dalej zwanymi
Wytycznymi ws. pomocy technicznej.
Zgodnie z sekcją 6.5.1 „Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych” pkt. 5) Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków, Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy
czym nie mogą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby
niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców. Wobec
powyższego, za zamówienia „polegające na świadczeniu pomocy prawnej w zakresie projektów
współfinansowanych ze środków UE”, o których mowa w pkt 3) Warunków udziału w postępowaniu
pkt 2) lit b) należałoby uznać wszelkie zamówienia, które mieściłyby się w obszarze zamówienia
(expresis verbis takie sformułowanie rozpoczyna pkt 2 – cyt.: „posiadać wiedzę i doświadczenie w
obszarze zamówienia”). Obszar przedmiotu zamówienia sformułowany jest w pkt 2 Zapytania,
zatytułowanym Opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 8:
Proszę o wyjaśnienie sposobu rozumienia „sektora Badań i Rozwoju”. Czy Zamawiający żąda
wykazania usług pomocy prawnej w zakresie projektów dotyczących działalności o charakterze
naukowym lub technicznym, polegających na odkrywaniu lub sprawdzaniu teorii lub koncepcji
naukowych, doskonalenia technik, technologii lub metodologii, czy może jednak Zamawiający
zakwalifikuje również usługi dotyczące projektów, obejmujących wdrażanie nowych technologii,
technik lub metodologii?
Odpowiedź:
Za sektor B+R Zamawiający uznaje w świetle definicji projektów badawczo-rozwojowych zawartej w
pkt. 47 rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, wszelkie
usługi związane z takimi projektami, a więc, gdy przynajmniej jedna z ich części należy do jednej z
kategorii: badania podstawowe, badania przemysłowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.
Pytanie nr 9:
Dlaczego w załączonym wykazie, stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty 1/POIR/2015, widnieje
pozycja „Wartość audytowanego projektu”? Czy oznacza to, że w ramach świadczonej pomocy
prawnej wykonawca musiał realizować zadania audytu projektów unijnych?
Odpowiedź:
Jako że:
- usługi audytowe nie wchodzą ani w zakres przedmiotowy Zapytania ofertowego
- Załącznik nr 1 do Oferty 1/POIR/2015, stanowi w rzeczywistości wykaz wykonanych przez oferenta
zamówień polegających na świadczeniu usług prawnych w zakresie projektów współfinansowanych
ze środków UE (w łącznym zakresie godzinowym co najmniej 100 godzin) w okresie ostatnich 24

miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz wykaz wykonanych przez oferenta zamówień
polegających na świadczeniu usług prawnych w zakresie zbliżonych tematycznie do przedmiotu
zamówienia w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Załącznik nr 1 do Oferty 1/POIR/2015 zawiera oczywistą pisarską omyłkę w nagłówku kolumny nr 6
tabeli zamieszczonej w załączniku
Zamawiający postanowił sprostować omyłkowy nagłówek.
Odpowiedź na pytanie nr 9 stanowi sprostowanie treści zapytania ofertowego a w szczególności:
Zamawiający zmienia zapytanie ofertowe w ten sposób, że:
w załączniku nr 1 do Oferty 1/POIR/2015, stanowiącym Wykaz wykonanych zamówień polegających
na świadczeniu usług prawnych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE (w
łącznym zakresie godzinowym co najmniej 100 godzin) w okresie ostatnich 24 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert oraz Wykaz wykonanych zamówień polegających na świadczeniu
usług prawnych w zakresie zbliżonych tematycznie do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 24
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wyrazy zamieszczone w nagłówku kolumny nr 6:
„wartość audytowanego projektu” zastępuje się wyrazami: „wartość obsługiwanego projektu”.
Pytanie nr 10:
W załączniku nr 3 do oferty (oświadczenie) znajduje się następujące zobowiązanie: „Jednocześnie
zobowiązuję się, iż w przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy zawrzemy umowę
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum
5 mln PLN.”
Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w sytuacji gdy oferent posiada już takie ubezpieczenie nie ma
konieczności zawierania nowej umowy ubezpieczenia. Proszę również o informację czy w takiej
sytuacji treść załącznika nr 3 powinna pozostać bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający niniejszym potwierdza, iż pod warunkiem posiadania przez oferenta polisy
ubezpieczeniowej, której warunki odpowiadają warunkom określonym dla polisy w Zapytaniu
ofertowym – nie jest on zobowiązany do zawierania nowej polisy. W takim wypadku oświadczenie z
Załącznika może pozostać bez zmian, ze względu na zawarcie umowy ubezpieczenia przed zawarciem
umowy w zakresie usług objętych ofertą.
Pytanie nr 11:
Pytanie do punkt 3 podpunkt 2 b, czy projekty finansowane z grantów Norweskich również mogą być
brane pod uwagę, czy tylko ze środków UE?
Odpowiedź:
Punkt 3 podpunkt 2 b służy Zamawiającemu do weryfikacji czy doświadczenie oferenta jest
adekwatne do zakresu zamówienia. Intencją zamawiającego jest wyłonienie wykonawcy, który już w
świadczył pomoc prawną w analogicznym otoczeniu prawnym i finansowym. W szczególności
Zamawiającemu zależało na wyłonieniu oferenta, który świadczył pomoc w zakresie projektów

realizowanych w zakresie polityki spójności UE, ze względu na doświadczenia związane ze
stosowaniem zbiegających się aktów prawnych stanowiących wspólne prawodawstwo takich jak np.
obecnie obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 lub poprzednie
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 i ustawy wdrożeniowe: ustawa z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020, czy poprzednia ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
Zamawiający informuje, iż w sytuacji gdy oferent w sposób zasadny wykaże, iż finansowanie z
grantów Norweskich można uznać za finansowanie ze środków UE i jednocześnie zamówienie
wykonane przez oferenta będzie spełniać pozostałe kryteria określone w punkcie 3 podpunkcie 2
literze b) Zapytania ofertowego zamówienie to może zostać wpisane do wykazu realizowanych usług
prawnych w Załączniku nr 1.
Pytanie nr 12:
Czy wartość projektu do której odwołuje się kol. 6 tabeli w Załącznik nr 1 do oferty 1/POIR/2015
ma być podana za cały okres trwania projektu czy do dnia składania oferty?
Odpowiedź:
Wartość projektu do której odwołuje się kol. 6 tabeli w Załącznik nr 1 do oferty 1/POIR/2015 dotyczy
wartości całego obsługiwanego projektu bez względu na obecny etap jego realizacji przez klienta
wykonawcy.
Ze względu na brak zmian w Zapytaniu ofertowym (jedyną modyfikacją treści Zapytania
ofertowego – jest sprostowanie Załącznika nr 1 do Oferty 1/POIR/2015 – które sprowadza się
wyłącznie do sprostowania oczywistej pisarskiej omyłki) Zamawiający nie zmienia terminu
składania ofert.

