
                        
 

Załącznik nr 1b do Ogłoszenia - SOPZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ II 

„Świadczenie usług prawnych dla Zamawiającego na potrzeby wykonywania przez niego zadań Operatora 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w oraz pozostałej działalności Zamawiającego, w szczególności w zakresie 

prawa telekomunikacyjnego, zagadnień dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego, prawa 
nowoczesnych technologii, prawa autorskiego oraz sztucznej inteligencji” 

znak postępowania: ZZ.2111.677.2019.MKR[OSE2020][OSE2021][OSE2022][OSE-S][OSE-B][OSE-D] 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług prawnych na 
potrzeby wykonywania przez niego zadań Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, o których mowa w 
ustawie z dnia 27 października 2017 roku o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2184 z późn. 
zm.) zwana dalej: Ustawą OSE oraz pozostałej działalności Zamawiającego, w szczególności w zakresie prawa 
telekomunikacyjnego, zagadnień dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmujących m.in. 
ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem oraz monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, 
prawa nowoczesnych technologii, prawa autorskiego oraz sztucznej inteligencji (zwanych dalej „Usługami”). 
Niniejsze postępowanie nie obejmuje usług prawnych w zakresie obsługi postępowań o udzielanie zamówień 
oraz reprezentacji przed sądami. 
Niniejsze Usługi są niezbędne do realizacji zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej: OSE), 
nałożonych na Zamawiającego ustawą OSE oraz do prowadzenia bieżącej działalności przez Zamawiającego. 
 
2) Usługi będą świadczone sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie Zleceń. 
 
3) Szacowana przez Zamawiającego liczba roboczo-godzin w ramach zamówienia podstawowego to 1000. W 
ramach prawa opcji przewiduje się limit: do 100 roboczo – godzin. 
 
4) W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia pomocy 
prawnej, polegającej w szczególności na: 

a) udzielaniu porad i konsultacji prawnych - ustnie, w tym telefonicznie lub w siedzibie Zamawiającego, na 
piśmie lub drogą poczty elektronicznej, w zależności od potrzeb Zamawiającego,  

b) przygotowaniu opinii prawnych lub innego rodzaju pisemnych stanowisk, analiz lub ekspertyz prawnych, 
c) opracowywaniu lub współpracy przy opracowywaniu projektów dokumentów lub innych aktów 

prawnych, 
d) opracowywaniu lub współpracy przy opracowywaniu oraz interpretacji i opiniowaniu umów, 

regulaminów, lub innych dokumentów zgodnie z potrzebami Zamawiającego, 
e) udziale w spotkaniach w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

 
5) Przedmiotem zamówienia jest pomoc prawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, z późn.zm) świadczona przez radców prawnych lub adwokatów. 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług określonych w art. 4 pkt 3 lit. ea ustawy Pzp. 
 
6) Zamawiający wymaga, aby sporządzone przez Wykonawcę opinie, analizy i ekspertyzy prawne obejmowały 
w szczególności: 

a) szczegółową analizę zgłoszonego przez Zamawiającego zagadnienia, w tym w szczególności okoliczności 
faktycznych i otoczenia prawnego zagadnienia, 

b) przedstawienie właściwych regulacji prawnych oraz poglądów doktryny i orzecznictwa,  
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c) przedstawienie wszystkich możliwych do przyjęcia wariantów oraz rekomendacja najbardziej 
odpowiedniego rozwiązania wraz z uzasadnieniem, 

d) wskazanie potencjalnego ryzyka w zakresie przedstawionych wariantów. 
 
2. Minimalny standard świadczonych usług 
 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia następującego minimalnego standardu świadczonych usług: 

a) zapewnienie możliwości świadczenia obsługi prawnej przez dwóch prawników posiadających tytuł 
zawodowy radcy prawnego lub adwokata oraz legitymujących się co najmniej doświadczeniem 
wskazanym w ofercie odnośnie potencjału kadrowego;  

b) świadczenie usług w miejscu określonym każdorazowo przez Zamawiającego - w siedzibie Wykonawcy, 
w siedzibie Zamawiającego lub poza tymi siedzibami, a jeżeli Zamawiający nie określi miejsca 
świadczenia usług – w miejscu, które będzie najbardziej odpowiednie dla charakteru danej czynności; 

c) świadczenie usług w formie określonej każdorazowo przez Zamawiającego, w szczególności pisemnie, 
telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie udziału w spotkaniach, a jeżeli 
Zamawiający nie określi formy świadczenia usług – w formie, która będzie najbardziej odpowiednia dla 
charakteru danej czynności;  

d) wykonanie konkretnej usługi (zlecenia) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (Zamawiający 
wyznaczając termin uwzględni stopień skomplikowania danej usługi). 

e) świadczenie usług może wymagać wzięcia udziału w spotkaniach lub konsultacjach, o których 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę (miejsce, termin i przedmiot spotkania) na co najmniej 1 dzień 
przed wyznaczonym terminem spotkania. 

 
Pozostałe zasady realizacji zamówienia określa Załącznik nr 2b do Ogłoszenia - Istotne Postanowienia 
Umowy. 


