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Warszawa, 10 kwietnia 2018 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANI A DO
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach art. 4 pkt 8 uPzp
na doradztwo prawne w zakresie systemu zarządzania zgodnością – compliance

Uprzejmie informuję, iż w dniu 10 kwietnia 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski
o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniem
udzielonym przez Zamawiającego. W związku z treścią Pytania 2 w BIP Zamawiającego
opublikowano także zmienioną treść Zapytania ofertowego (wraz z aktualizacją załączników do
Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej).
PYTANIE 1
W odniesieniu do pkt VIII.1 Zdolność techniczna i zawodowa - doświadczenie - pkt 1): czy przesłanka
w brzmieniu "... każda o wartości co najmniej 30.000,00zł. lub świadczonych w ramach stosunku
pracy" oznacza, że - w przypadku świadczenia przedmiotowych usług w ramach stosunku pracy referencje mogą być wystawione na osobę fizyczną, będącą obecnie naszym współpracownikiem,
która realizowała usługi tego typu będąc zatrudnioną na podstawie umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że referencje mogą być wystawione na osobę fizyczną, pod warunkiem,
że zgodnie z treścią Zapytania ofertowego wspomniany współpracownik będzie członkiem Zespołu
- osobą skierowaną do wykonania Zamówienia.

PYTANIE 2
W odniesieniu do pkt III.2 Zdolność techniczna i zawodowa - dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - pkt 2): czy bezwzględnie wymagana jest przesłanka dysponowania przez
członka zespołu dedykowanego do realizacji usługi tytułem naukowym doktora nauk prawnych, czy
też dopuszczacie Państwo możliwość dopuszczenia do członka takiego zespołu osoby z tytułem
doktora nauk o zarządzaniu bądź doktora ekonomii?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że postanowił o zmianie Zapytania ofertowego w zakresie ww. wymogu,
zastępując wymóg dysponowania „co najmniej jedną osobą z tytułem radcy prawnego lub adwokata
lub dr nauk prawnych (…)”, wymogiem dysponowania „co najmniej jedną osobą z tytułem radcy
prawnego lub adwokata lub dr nauk prawnych lub dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu lub dr nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu” (zgodnie
z nazewnictwem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych
i artystycznych).

