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Część I – „Świadczenie usług prawnych dla Zamawiającego na potrzeby wykonywania przez niego 
zadań Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz na potrzeby pozostałej działalności 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 
Tel.: +48 223808200 Faks: +48 223808391 
E-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl 
Adres strony internetowej: www.nask.pl 
 

II. Zasady prowadzenia postępowania: 
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.  
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2 – 4 ustawy Pzp, w pozostałym zakresie 

ustawy Pzp nie stosuje się. 
3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu (zwane dalej 

„Ogłoszeniem”). 
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 
III. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych na rzecz Zamawiającego, w podziale na dwie 
części: 
1) Część I – Świadczenie usług prawnych dla Zamawiającego na potrzeby wykonywania przez niego zadań 
Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz na potrzeby pozostałej działalności Zamawiającego w 
zakresie postępowań o udzielanie zamówień prowadzonych w oparciu o przepisy prawa polskiego i 
unijnego, w tym ustawy Pzp, zasady wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub inne zasady wynikające z przepisów prawa lub aktów 
wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego; 
2) Część II – „Świadczenie usług prawnych dla Zamawiającego 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”). 

2. Niniejsze postępowanie nie obejmuje usług prawnych w zakresie reprezentacji przed sądami, z wyjątkiem 
reprezentacji Zamawiającego przed odpowiednimi organami w przypadku wniesienia środków ochrony 
prawnej, o których mowa w ustawie Pzp, w tym przygotowania odpowiedzi na nie, w zakresie Części I 
Postępowania. 

3. W ramach zamówienia (Dotyczy Części I i II) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa 
opcji. Prawo opcji będzie, polegało na możliwości zlecenia Wykonawcy maksymalnie 100 dodatkowych 
godzin obsługi prawnej w zakresie objętym postępowaniem, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu 
realizacji Umowy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy i przy zachowaniu pozostałych warunków umowy tj. 
zgodnie z Wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2a/2b do Ogłoszenia. Wskazana wyżej informacja 
stanowi limit prawa opcji. W przypadku zamiaru skorzystania przez Zamawiającego w prawa opcji, złoży 
on Wykonawcy Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, w terminie do 7 dni przed upływem terminu 
obowiązywania Umowy. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z prawa opcji sukcesywnie, w miarę 
potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że wielokrotne skorzystanie z prawa opcji nie przekroczy limitu 
określonego w zdaniu 1 powyżej. Termin skorzystania z prawa opcji w tym przypadku będzie obliczany 
odpowiednio. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, 
gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta, bądź skorzysta w niepełnym zakresie (poniżej 
przewidzianego limitu). Szczegółowe regulacje dotyczące warunków skorzystania przez Zamawiającego z 



 3 
 

zamówienia w ramach prawa opcji znajdują się we wzorze umowy – odpowiednio dla części zamówienia, 
której dotyczy. 

4. 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. 

5. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia (SOPZ) - stanowiący Załącznik nr 1a i 1b do Ogłoszenia oraz Istotne Postanowienia Umowy – 
stanowiące Załącznik nr 2a i 2b do Ogłoszenia. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. Wykonawca może złożyć ofertę na 
jedną lub dwie Części. 

7. Zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy w odniesieniu do jednej lub drugiej Części 
zamówienia lub Wykonawcom wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do 
jednej Części zamówienia albo w odniesieniu do drugiej Części zamówienia. 

8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
79100000-5 – usługi prawnicze 
79140000-7 – doradztwo prawne i usługi informacyjne 
79110000-8 – usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 

9. Termin realizacji zamówienia (Dotyczy Części I i II): od dnia zawarcia umowy nie wcześniej jednak, niż od 
1 stycznia 2020 r., do dnia 31 grudnia 2022 r., lub do wyczerpania całkowitej maksymalnej kwoty 
wynagrodzenia wskazanej w Umowie, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
W przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w Umowie do dnia 31 
grudnia 2022 r., Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy,  
w drodze pisemnego aneksu, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 

10. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia będzie stanowiła maksymalne 
wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie za 
każdorazowe wykonanie usługi (zlecenia) będzie ustalane zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w 
Formularzu cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 

11. Przedmiot w zakresie Części I i II zamówienia jest przewidziany do współfinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „ Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach” oraz środków z dotacji celowej udzielonej przez Ministra Cyfryzacji w odpowiednich 
latach. Przedmiot zamówienia polegający na świadczeniu usług prawnych na potrzeby pozostałej 
działalności Zamawiającego jest przewidziany do sfinansowania ze środków własnych Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

13. Status podwykonawcy jest interpretowany zgodnie z definicją umowy o podwykonawstwo, gdzie za 
umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi stanowiące część niniejszego zamówienia, zawartej pomiędzy wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą). 

 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
Dotyczy Części I: 
1) wiedzy i doświadczenia tj. wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie co najmniej dwie usługi prawne 
świadczone na rzecz podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp, z których każda: 
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a) polega lub polegała na świadczeniu obsługi prawnej dot. postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych obejmujących co najmniej sporządzenie opinii prawnych, udzielanie porad lub 
konsultacji prawnych w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym sporządzenie lub 
zaopiniowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzenie projektów 
umów lub reprezentacja zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem w przypadku 
wniesienia środków ochrony prawnej, w tym także sporządzenie odpowiedzi na środki ochrony 
prawnej, o wartości usługi co najmniej 150 000,00 zł brutto. 

 
  UWAGA: 

- Każda z powyższych usług musi być świadczona na podstawie odrębnie zawartej umowy, tj. umowy z 
różnymi podmiotami lub tym samym podmiotem, ale jako odrębne umowy. 
- W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nie zakończonych na dzień składania ofert, wykazana 
przez Wykonawcę usługa, na dzień składania ofert musi być zrealizowana na kwotę nie mniejszą niż 150 
000,00 zł brutto. 
- W przypadku, gdy w ramach wskazanej przez Wykonawcę usługi, poza zakresem wymaganym przez 
Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca 
tej części usługi, która obejmowała zakresem wymagania postawione przez Zamawiającego. 
- Przez wartość usługi Zamawiający rozumie wartość umowy na obsługę prawną na podstawie, której 
świadczona była wskazana usługa. 

 
2) potencjału kadrowego tj. wskażą 2 osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem niezbędnym do 
wykonywania zamówienia, spełniające następujące wymagania: 

a) każda posiada tytuł zawodowy Radcy prawnego lub Adwokata, 
b) każda posiada doświadczenie wynikające z udziału w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
wykonała, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co 
najmniej dwie usługi prawne świadczone na rzecz podmiotów zobowiązanych do stosowania 
ustawy Pzp, z których każda: 
 polega lub polegała na świadczeniu obsługi prawnej dot. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp lub postępowań prowadzonych w oparciu 
o zasadę konkurencyjności wynikającą z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, obejmujących co najmniej 
sporządzenie opinii prawnych, udzielanie porad lub konsultacji prawnych w zakresie 
postępowania o udzielenie zamówienia, w tym sporządzenie lub zaopiniowanie dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzenie projektów umów lub reprezentacja 
zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem w przypadku wniesienia środków 
ochrony prawnej, w tym także sporządzenie odpowiedzi na środki ochrony prawnej, w 
zakresie postępowania o udzielenie zamówienia, o wartości usługi co najmniej 150 000,00 zł 
brutto. 

 
Każda z powyższych usług musi być świadczona na podstawie odrębnie zawartej umowy, tj. umowy z 
różnymi podmiotami lub tym samym podmiotem, ale jako odrębne umowy. 
- W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nie zakończonych na dzień składania ofert, wykazana 
przez Wykonawcę usługa, na dzień składania ofert musi być zrealizowana na kwotę nie mniejszą niż 150 
000,00 zł brutto. 
- W przypadku, gdy w ramach wskazanej przez Wykonawcę usługi, poza zakresem wymaganym przez 
Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca 
tej części usługi, która obejmowała zakresem wymagania postawione przez Zamawiającego. 
- Przez wartość usługi Zamawiający rozumie wartość umowy na obsługę prawną na podstawie, której 
świadczona była wskazana usługa. 
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UWAGA: 
1. W każdym miejscu, gdzie jest mowa o sporządzeniu opinii prawnej Zamawiający rozumie: 

sporządzenie odrębnego od treści opiniowanego dokumentu, pomocniczego materiału 
analitycznego, związanego z rozstrzygnięciem praktycznych problemów prawnych dotyczących 
analizowanego zagadnienia. Dokument taki powinien zawierać w szczególności wskazanie i analizę 
mających zastosowanie w konkretnym przypadku norm prawnych, orzecznictwa oraz poglądów 
doktryny lub teorii prawa, wyjaśnienie problemów prawnych, wskazanie proponowanych 
rozwiązań z uwzględnieniem analizy ryzyka ich zastosowania. Jako sporządzenia opinii prawnej 
Zamawiający nie uzna zaopiniowania projektu umowy, regulaminu lub innego dokumentu 
sporządzonego na jego tekście. 

2. Za sporządzenie projektu Umowy Zamawiający nie uzna zaopiniowania projektu umowy na jej 
tekście. 

 
Dotyczy Części II: 

 
1) wiedzy i doświadczenia tj. wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie co najmniej (łącznie): 
a) jedną usługę, polegającą na sporządzeniu projektu umowy lub regulaminu - dotyczącą usług 

telekomunikacyjnych, zdefiniowanych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. 2018 r., poz. 1954 ze zm.), dalej zwane „prawo telekomunikacyjne”, 

b) jedną usługę, polegającą na sporządzeniu projektu umowy w zakresie systemów IT lub 
nowoczesnych technologii tj. w szczególności umowy wdrożeniowej, utrzymaniowej, serwisowej, 
licencyjnej lub dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich, 

c) jedną usługę, polegającą na sporządzeniu opinii prawnej w zakresie realizacji usług 
telekomunikacyjnych1, teleinformatycznych lub świadczenia usług drogą elektroniczną - dotyczącą 
zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących co najmniej ochronę przed 
szkodliwym oprogramowaniem lub monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego lub 
zagadnień dotyczących aspektów prawnych sztucznej inteligencji. 

 
Każda z powyższych usług musi być świadczona na podstawie odrębnie zawartej umowy, tj. umowy z 
różnymi podmiotami lub tym samym podmiotem, ale jako odrębne umowy.  

 
2) potencjału kadrowego tj. wskażą 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem niezbędnym do wykonywania 
zamówienia, spełniające następujące wymagania: 
a) każda posiada tytuł zawodowy Radcy prawnego lub Adwokata, 
b) każda posiada doświadczenie wynikające z udziału w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonała, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej (łącznie): 
- jedną usługę, polegającą na sporządzeniu projektu umowy lub regulaminu - dotyczącą usług 

telekomunikacyjnych, zdefiniowanych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 r., poz. 1954 ze zm.), dalej zwane „prawo telekomunikacyjne”, 

- jedną usługę, polegającą na sporządzeniu projektu umowy w zakresie systemów IT lub 
nowoczesnych technologii tj. w szczególności umowy wdrożeniowej, utrzymaniowej, serwisowej, 
licencyjnej lub dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich, 

- jedną usługę, polegającą na sporządzeniu opinii prawnej w zakresie realizacji usług 
telekomunikacyjnych2, teleinformatycznych lub świadczenia usług drogą elektroniczną - dotyczącą 

                                                           
1 zdefiniowanych w prawie telekomunikacyjnym. 
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zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących co najmniej ochronę przed 
szkodliwym oprogramowaniem lub monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego lub 
zagadnień dotyczących aspektów prawnych sztucznej inteligencji. 

Każda z powyższych usług musi być świadczona na podstawie odrębnie zawartej umowy, tj. umowy z 
różnymi podmiotami lub tym samym podmiotem, ale jako odrębne umowy. 
 
UWAGA: 
1. W każdym miejscu, gdzie jest mowa o sporządzeniu opinii prawnej Zamawiający rozumie 

sporządzenie odrębnego od treści opiniowanego dokumentu, pomocniczego materiału 
analitycznego, związanego z rozstrzygnięciem praktycznych problemów prawnych dotyczących 
analizowanego zagadnienia. Dokument taki powinien zawierać w szczególności wskazanie i analizę 
mających zastosowanie w konkretnym przypadku norm prawnych, orzecznictwa oraz poglądów 
doktryny lub teorii prawa, wyjaśnienie problemów prawnych, wskazanie proponowanych 
rozwiązań z uwzględnieniem analizy ryzyka ich zastosowania. Jako sporządzenia opinii prawnej 
Zamawiający nie uzna zaopiniowania projektu umowy, regulaminu lub innego dokumentu 
sporządzonego na jego tekście. 

2. Za sporządzenie projektu Umowy lub regulaminu Zamawiający nie uzna zaopiniowania projektu 
umowy na jej tekście. 

 
2. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć: 

1) „Wykaz usług” wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, 
wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 
dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, np. protokół odbioru 
podpisany przez przedstawiciela podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane), a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a i 5b do Ogłoszenia (odpowiednio dla 
Części I lub II zamówienia). 
 
UWAGA: 
Zamawiający nie uzna faktur VAT jako dowodu z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza 
należytego wykonania zamówienia. 

 
2) „Wykaz osób”, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, , w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a i 6b do 
Ogłoszenia (odpowiednio dla Części I lub II zamówienia). 
 

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży „Wykazu usług” lub „Wykazu osób”, w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt 1 ppkt. 1) i 2) 
Ogłoszenia (odpowiednio dla Części I lub II zamówienia) lub wskazane w wykazach usługi lub 
doświadczenie osób nie potwierdzi spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w 
rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) i 2) Ogłoszenia (odpowiednio dla Części I lub II zamówienia), Zamawiający 
jednokrotnie wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia wykazów, 
Wykonawca może wykazać nowe usługi, spełniające warunki udziału w postępowaniu lub wykazać 
usługi wskazane wcześniej do oceny ofert w kryteriach oceny ofert określonych w rozdziale X pkt. 
4 i 5 Ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku, Zamawiający nie przyzna za te usługi 
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punktów w kryteriach oceny ofert, a punktacji będą podlegały jedynie pozostałe usługi wskazane 
w wykazach stanowiących Załącznik nr 7a/ 7b i 8a/ 8b do Ogłoszenia. 
W przypadku, gdy Wykonawca na jednokrotne wezwanie Zamawiającego nie złoży „Wykazu usług” 
lub „Wykazu osób”, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania zgodnie z pkt. 3 ppkt. 2) poniżej. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę (odpowiednio dla danej Części zamówienia): 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.). 

2) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
rozdziale IV pkt 1 powyżej. 

3) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w 
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 
postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub 
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

4) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie 
przesłanki, o której mowa w rozdziale IV pkt 3 ppkt 1) Ogłoszenia: 

1) Zamawiający pobierze z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 r., poz. 570 z późn. zm.) odpis z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2) W przypadku podmiotu zagranicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 
dokumenty: 
a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony/e nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wartości podane w walutach innych niż złoty polski przeliczone zostaną przez Zamawiającego według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia ukazania się Ogłoszenia lub jeśli w danym dniu nie 
zostały opublikowane kursy, to według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia 
po ukazaniu się Ogłoszenia. 

6. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. 
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 3, natomiast spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 muszą spełniać łącznie. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
pobierze dokument o którym mowa w rozdziale IV pkt 4 ppkt 1) dla każdego z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a w przypadku podmiotu zagranicznego 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument, o którym mowa w rozdziale IV pkt 4 ppkt 2) dla 
każdego podmiotu zagranicznego, natomiast dokumenty o których mowa w rozdziale IV pkt 2 
składa Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, o którym mowa w 
rozdziale IV pkt 1. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale kadrowym) innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu 
oraz potencjale kadrowym) innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia (Wzór zobowiązania, stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia). 

10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe (tj. wiedza i doświadczenie oraz potencjał kadrowy), pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe (tj. wiedza i doświadczenie lub potencjał kadrowy), podmiotu 
o którym mowa w pkt. 8, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 8. 
 

V. Opis sposobu sporządzenia oferty: 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach danej Części, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszym Ogłoszeniu. Złożenie więcej niż jednej oferty na daną Część spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę w danej części postępowania. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu. Treść oferty musi 

odpowiadać treści Ogłoszenia. 
4. Oferta składa się z (odpowiednio dla Części zamówienia, której dotyczy oferta): 

1) Wypełnionego i podpisanego Formularza „Oferta” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 
do Ogłoszenia; 

2) Wypełnionego i podpisanego Formularza Cenowego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 
4 do Ogłoszenia; 

3) Wypełnionego i podpisanego „Wykazu usług” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a lub 
5b do Ogłoszenia, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie – złożonego w celu 
potwierdzania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1) 
ppkt 1 Ogłoszenia (odpowiednio dla Części zamówienia, której dotyczy oferta); 

4) Wypełnionego i podpisanego „Wykazu osób” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a lub 
6b do Ogłoszenia – złożonego w celu potwierdzania spełniania warunku udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w rozdziale IV, pkt 1), ppkt 2) Ogłoszenia (odpowiednio dla Części zamówienia, 
której dotyczy oferta); 



 9 
 

5) Wypełnionego i podpisanego „Wykazu informacji dot. kryteriów oceny ofert” – według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 7a lub 7b do Ogłoszenia, wraz z odpowiednimi załącznikami, zgodnie 
z treścią Rozdziału X Ogłoszenia (odpowiednio dla Części zamówienia, której dotyczy oferta); 

6) W przypadku podmiotów zagranicznych – dokument lub dokumenty o których  mowa  w 
Rozdziale IV pkt 4 ppkt 2 Ogłoszenia – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanki, o której mowa w rozdziale IV 
pkt 3 ppkt 1) Ogłoszenia; 

7) Zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z rozdziałem 
IV pkt. 8 – 12 Ogłoszenia, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie 
dysponował tymi zasobami - w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych 
podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

8) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, chyba, że upoważnienie wynika z innych 
dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, załączonych przez Wykonawcę. 

9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

10) W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie Rozdziału 
V pkt 5 Ogłoszenia, Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne uzasadnienie mające 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien 
załączyć do oferty stosowne uzasadnienie mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.). Nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji, o których mowa w 
rozdziale VI pkt 7 Ogłoszenia. 
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie 
z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozdział 2, art. 11 ust. 2 „przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 
utrzymania ich w poufności.” 

6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Oferta wraz z załącznikami (a także zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu 

złożonej przez Wykonawcę oferty) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez innego 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację 
osoby podpisującej ofertę. 

8. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi 
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo do 
podpisania oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii musi zostać dołączone do oferty (o 



 10 
 

ile pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę). 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii musi zostać dołączone do oferty. 

10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 
na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

11.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
VI. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie. 
 
 

2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu składania ofert. Informację o przedłużeniu 
terminu składania ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne 

3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta powinna 
być zaadresowana i oznaczona następująco: 

 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 
 Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn.: 

„Świadczenie usług prawnych na rzecz Zamawiającego” 
Część: ….. 

nie otwierać przed dniem 12.12.2019 r., godz. 12:00 
znak postępowania ZZ.2111.677.2019.MKR[OSE2020][OSE2021][OSE2022][OSE-S][OSE-B][OSE-D] 

 
oraz wskazywać dane Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi 

to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert. Powyższa zmiana oferty lub 
złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana 
oferty oraz oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób 
co oferta. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do 
oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, 
że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 

5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrzona oraz zostanie 
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

6. Zamawiający otworzy i oceni złożone oferty – nie wcześniej niż po upływie terminu wyznaczonego na ich 
składanie. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zostało 
zamieszczone niniejsze Ogłoszenie, informację która będzie zawierać: 
1) nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
2) ceny złożonych ofert brutto, 
3) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Miejsce: 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – 

Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 

Termin 
składania ofert: 

do dnia 12.12.2019 r. 
do godz. 12:00 
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VII. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

1. W niniejszym postępowaniu składane przez Wykonawców oferty wraz z załącznikami (z zastrzeżeniem 
pkt 2 poniżej), zmiany oferty, powiadomienie o wycofaniu złożonej oferty, muszą zostać złożone w 
formie pisemnej, natomiast pełnomocnictwa muszą zostać złożone w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale V pkt 4 ppkt 3) i 5) Ogłoszenia tj. dowody potwierdzające 
należyte wykonanie usług wskazanych w „Wykazie usług”- należy złożyć w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, a w 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – odpowiednio 
Wykonawca, którego dany dokument dotyczy. 

3. Wezwania Zamawiającego oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (skan 
dokumentów podpisanych przez umocowane osoby), przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania prowadzona 
była w języku polskim. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Magdalena Krakowiak, email: 
zamowienia.publiczne@nask.pl 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, kierując wniosek o 
wyjaśnienie treści Ogłoszenia na adres podany w pkt 5 powyżej. 

7. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, jeśli prośba Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień treści 
Ogłoszenia wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
pierwotnego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie po upływie 
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Treść wyjaśnień wraz z zapytaniami bez ujawnienia źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Ogłoszenie. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści Ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. 
Informację o zmianie treści Ogłoszenia, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 
zamieszczono niniejsze Ogłoszenie. 

10. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 
jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

 
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

1. Cena oferty brutto wskazana w Formularzu „Oferta” (stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) zostanie 
wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do 
Ogłoszenia. Cena oferty brutto stanowi sumę wartości zamówienia podstawowego oraz zamówienia w 
ramach prawa opcji. 

2. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po 
przecinku. 

3. Łączna cena oferty brutto określona w Formularzu „Oferta”, nie stanowi wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, lecz służy porównaniu ofert złożonych w postępowaniu i dokonaniu przez Zamawiającego 
wyboru najkorzystniejszej oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie danej usługi, określone 
będzie każdorazowo w zleceniu (zamówieniu szczegółowym) jako iloczyn liczby roboczogodzin danego 
zlecenia i stawki godzinowej (ceny jednostkowej) wskazanej w Formularzu cenowym.  

4. Zamawiający zastrzega, iż maksymalnym wynagrodzeniem brutto Wykonawcy za realizację Usług 
stanowiących przedmiot zamówienia będzie kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia – odpowiednio dla Części I lub Części II zamówienia, a nie cena oferty brutto określona w 
Formularzu „Oferta”. 
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5. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 
wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
 
IX. Badanie, ocena ofert, wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty: 

1. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej Oferty wraz 
z załącznikami (w tym dotyczących dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu). Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny, jeżeli zaoferowana cena oferty lub jej istotne części składowe wydawać się będą rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny 
spoczywać będzie na Wykonawcy. 

3. Zamawiający może jednokrotnie wezwać Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
zawierających błędy oświadczeń i dokumentów, z wyjątkiem oświadczeń i dokumentów w celu dokonania 
oceny ofert zgodnie z kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”, „Doświadczenie potencjału kadrowego”, 
„Liczba publikacji potencjału kadrowego” oraz „Udział Wykonawcy w rankingach prawniczych” które nie 
podlegają uzupełnieniu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający jednokrotnie wzywa do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. W odniesieniu do wezwań, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, Zamawiający dopuszcza możliwość 
kilkukrotnego wzywania Wykonawcy. 

6. Zamawiający poprawi w treści oferty następujące omyłki: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
1) który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale IV pkt 1 

Ogłoszenia, 
2) który podlega wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IV pkt 3 ppkt 1), 3) i 4) Ogłoszenia, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który został wykluczony. 
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt 3 powyżej, 
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 
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3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie 
udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
6) Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 6 ppkt 3 powyżej, 
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w Rozdziale XII ust. 2 Ogłoszenia, na przedłużenie 

terminu związania ofertą, 
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została odrzucona. 

 
X. Kryteria oceny ofert: 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na 
podstawie niżej określonych kryteriów oceny ofert: 

 
Dotyczy Części I: 
 

Lp.  Nazwa kryterium  Znaczenie kryterium 
(w %)  

1  Cena oferty brutto 30  

2  Doświadczenie Wykonawcy 20  

3  Doświadczenie potencjału kadrowego 20 

4 Liczba publikacji potencjału kadrowego 15 

5 Udział Wykonawcy w rankingach prawniczych 15 

 
2. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających 

wykluczeniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu, przyznając punkty w ramach kryterium oceny 
ofert według zasady, że 1% = 1 punkt. 

3. W kryterium „Cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 
 

Cena brutto najtańszej oferty 
------------------------------------------- x 30 = liczba punktów 
Cena brutto badanej oferty 

 
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 30 pkt. 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 
4. W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:  

1) Wykonawca na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” 
przedstawia „Wykaz usług” stanowiący Załącznik nr 7a do Ogłoszenia, w którym wskazuje: 

 
a) maksymalnie trzy usługi, spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale IV, pkt 1, 

ppkt 1 Ogłoszenia, (poza usługami wykazywanymi na potrzeby spełniania tego warunku). Do każdej z 
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wykazanych usług należy przedstawić dokument potwierdzający ich należyte wykonanie lub 
wykonywanie. 

 
Zamawiający za każdą usługę spełniającą warunek określony w rozdziale IV, pkt 1 ppkt 1 Ogłoszenia 
wskazaną w „Wykazie usług”, stanowiącym Załącznik nr 7a do Ogłoszenia, przyzna 4 pkt. Maksymalnie 
można otrzymać 12 pkt. 
 
UWAGA: 
1) Usługi wykazywane na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie 
Wykonawcy” lit. a: 
- nie mogą być usługami wykazywanymi na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

(wykazanymi w „Wykazie usług” – stanowiącym Załącznik nr 5a do Ogłoszenia). Ponowne wykazanie 
tych samych usług będzie skutkowało nieuwzględnieniem usług przy punktacji przyznawanej w 
ramach przedmiotowego kryterium, 

- każda z wykazanych usług musi być świadczona na podstawie odrębnie zawartej umowy, tj. umowy 
z różnymi podmiotami lub tym samym podmiotem, ale jako odrębne umowy. 

2) Wykonawcy nie będą wzywani do uzupełnienia usług wykazywanych na potrzeby przyznania 
punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert. 
3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie usług wykazywanych w 
„Wykazie usług”, o którym mowa w Załączniku nr 7a do Ogłoszenia. 
4) Niewskazanie przez Wykonawcę usług w celu dokonania przez Zamawiającego ich oceny w 
przedmiotowym kryterium nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji 
Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” lit. a. 
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu) innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV pkt 8 
Ogłoszenia - Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w ramach kryterium 
„Doświadczenie Wykonawcy” (nie będzie przyznawał punktów). 

 
b)  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje należycie maksymalnie dwie usługi, z których każda polegała na świadczeniu 
obsługi prawnej postępowania prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności wynikającą z 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 
obejmujących co najmniej sporządzenie opinii prawnych, udzielanie porad lub konsultacji prawnych 
w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym sporządzenie lub zaopiniowanie 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia lub sporządzenie projektu umowy. Do każdej z 
wykazanych usług należy przedstawić dokument potwierdzający ich należyte wykonanie. 
Wskazane przez Wykonawcę usługi muszą dotyczyć różnych postępowań (nie mogą być świadczone 
w ramach jednego, tego samego postępowania). 

 
Zamawiający za każdą usługę wskazaną w „Wykazie usług”, stanowiącym Załącznik nr 7a do 
Ogłoszenia zgodną z lit. b powyżej, przyzna 4 pkt. Maksymalnie można otrzymać 8 pkt. 
 
UWAGA: 
1) Wykonawcy nie będą wzywani do uzupełnienia usług wykazywanych na potrzeby przyznania 
punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert. 
2) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie usług wykazywanych w 
„Wykazie usług”, o którym mowa w Załączniku nr 7a do Ogłoszenia. 
3) Niewskazanie przez Wykonawcę usług w celu dokonania przez Zamawiającego ich oceny w 
przedmiotowym kryterium nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji 
Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” lit. b. 
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4) Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu) innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV pkt 8 
Ogłoszenia - Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w ramach kryterium 
„Doświadczenie Wykonawcy” (nie będzie przyznawał punktów). 
5) Usługi wykazywane na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie 
Wykonawcy” lit. b: 
- nie mogą być usługami wykazywanymi na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
(wykazanymi w „Wykazie usług” – stanowiącym Załącznik nr 5a do Ogłoszenia). Ponowne wykazanie 
tych samych usług będzie skutkowało nieuwzględnieniem usług przy punktacji przyznawanej w 
ramach przedmiotowego kryterium. 
 

2) Maksymalna łączna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 20 pkt. 
 

5. W kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” ocena ofert zostanie dokonana w następujący 
sposób: 

1) Wykonawca na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie potencjału 
kadrowego” przedstawia „Wykaz osób”, stanowiący Załącznik nr 7a do Ogłoszenia, w którym wskazuje: 
 

a) doświadczenie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, spełniających warunek udziału w postępowaniu 
określony w rozdziale IV, pkt 1 ppkt 2 Ogłoszenia z zastrzeżeniem, że usługi te mają dotyczyć 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych na podstawie ustawy Pzp (poza 
usługami wykazywanymi na potrzeby spełniania tego warunku). 

 
Liczba punktów zostanie przyznana w następujący sposób: 

Liczba usług, w realizacji których doświadczenie posiadają osoby 
skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie 
usług - ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z 2 OSÓB 

Liczba punktów - ODRĘBNIE DLA 
KAŻDEJ Z 2 OSÓB 

0 0 pkt 
1 1 pkt 
2 2 pkt 
3  3 pkt 
4  4 pkt 
5  5 pkt 

 
Doświadczenie każdej z dwóch osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia będzie oceniane 
indywidualnie. Każda z powyższych osób może uzyskać max. 5 pkt., w ramach kryterium 
„Doświadczenie potencjału kadrowego” lit. a. Łącznie Wykonawca może uzyskać max. 10 pkt.  

 
UWAGA: 
1) Usługi wykazywane na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie 
potencjału kadrowego” lit. a: 
 nie mogą być usługami wykazywanymi na potrzeby spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu (wykazanymi w „Wykazie osób” – stanowiącym Załącznik nr 6a do Ogłoszenia). 
Ponowne wykazanie tych samych usług będzie skutkowało nieuwzględnieniem usług przy 
punktacji przyznawanej w ramach przedmiotowego kryterium. 

 każda z usług musi być świadczona na podstawie odrębnie zawartej umowy, tj. umowy z 
różnymi podmiotami lub tym samym podmiotem, ale w innym okresie. 

2) Wykonawcy nie będą wzywani do uzupełnienia usług wykazywanych na potrzeby przyznania 
punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert. 
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3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie usług wykazywanych w 
„Wykazie osób”, o którym mowa w Załączniku nr 7a do Ogłoszenia. 
4) Niewskazanie przez Wykonawcę usług w celu dokonania przez Zamawiającego ich oceny w 
przedmiotowym kryterium nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji 
Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” lit. a. 
5) Wskazanie przez Wykonawcę więcej niż 5 usług w realizacji których doświadczenie posiada 
którakolwiek z osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia, spełniających wymagania określone 
w kryterium, nie będzie dodatkowo punktowane przez Zamawiającego. 
6) Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu) innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV, pkt 8 
Ogłoszenia - Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w ramach kryterium 
„Doświadczenie potencjału kadrowego” (nie będzie przyznawał punktów). 
 

 
b) doświadczenie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wynikające z udziału w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wykonały, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie usługi, 
z których każda polegała na świadczeniu obsługi prawnej postępowania prowadzonego w oparciu o 
zasadę konkurencyjności wynikającą z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020”, obejmującą co najmniej sporządzenie opinii prawnych, udzielanie porad 
lub konsultacji prawnych w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym sporządzenie lub 
zaopiniowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia lub sporządzenie projektu 
umowy. 
 
Wskazane przez Wykonawcę usługi muszą dotyczyć różnych postępowań (nie mogą być świadczone  
w ramach jednego, tego samego postępowania). 
 
Liczba punktów zostanie przyznana w następujący sposób: 

Liczba usług, w realizacji których doświadczenie 
posiadają osoby skierowane przez Wykonawcę 

do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialne za świadczenie 

usług - ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z 2 OSÓB 

Liczba punktów - ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z 2 
OSÓB 

0 0 pkt 
1 1 pkt 
2 2 pkt 
3 3 pkt 
4  4 pkt 
5  5 pkt 

 
Doświadczenie każdej z dwóch osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia będzie oceniane 
indywidualnie. Każda z powyższych osób może uzyskać max. 5 pkt. w ramach kryterium „Doświadczenie 
potencjału kadrowego” lit. b. Łącznie Wykonawca może uzyskać max. 10 pkt. 
 
UWAGA: 
1) Wykonawcy nie będą wzywani do uzupełnienia usług wykazywanych na potrzeby przyznania 
punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert. 
2) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie usług wykazywanych w 
„Wykazie osób”, o którym mowa w Załączniku nr 7a do Ogłoszenia. 
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3) Niewskazanie przez Wykonawcę usług w celu dokonania przez Zamawiającego ich oceny w 
przedmiotowym kryterium w przedmiotowym kryterium nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty 
Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Doświadczenie potencjału 
kadrowego” lit. b. 
4) Wskazanie przez Wykonawcę więcej niż 5 usług w realizacji których doświadczenie posiada 
którakolwiek z osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia, spełniających wymagania określone 
w kryterium, nie będzie dodatkowo punktowane przez Zamawiającego. 
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu) innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV, pkt 6 
Ogłoszenia - Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w ramach kryterium 
„Doświadczenie potencjału kadrowego” (nie będzie przyznawał punktów). 
 

2) Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 20 pkt. 
 

3) Zamawiający zastrzega, iż przyznanie punktów w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” 
nastąpi jedynie w sytuacji wskazania tych samych osób, które zostały przedstawione na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV, pkt. 1, ppkt 2 Ogłoszenia. 

 
4) Wskazanie przez Wykonawcę więcej niż 2 osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia, spełniających 

wymagania określone w kryterium, nie będzie dodatkowo punktowane przez Zamawiającego. W 
sytuacji gdy Wykonawca wskaże w wykazie osób, o którym mowa w Załączniku nr 7a do Ogłoszenia, 
więcej niż 2 osoby, ocenie w ramach kryterium oceny ofert podlegać będą wyłącznie dwie pierwsze 
osoby spełniające ww. kryterium.  

 
6. W kryterium „Liczba publikacji potencjału kadrowego”, Zamawiający przyzna punkty, za wskazanie przez 

Wykonawcę publikacji tj. w szczególności artykułów, opracowań, monografii, analiz prawniczych, o 
zakresie merytorycznym objętym przedmiotem niniejszego postępowania , opublikowanych w prasie lub 
jej internetowych wydaniach, w systemach elektronicznych, w tym w szczególności prasie prawniczej lub 
branżowej, co najmniej o zasięgu ogólnopolskim, a także w systemach informacji prawnej, autorstwa 
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług (potencjału kadrowego) zwanych dalej: „publikacjami”.  

 
Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

 
Liczba publikacji - ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z 2 

OSÓB 
Liczba punktów - ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z 2 

OSÓB 
1 1,5 pkt 
2 3 pkt 
3 4,5 pkt 
4 6 pkt 
5  7,5 pkt 

 
W przypadku współautorstwa dwóch osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (potencjału kadrowego), 
Zamawiający przyzna punkty jak za publikacje dla każdej z osób. 
W przypadku współautorstwa osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (potencjału kadrowego) z inną 
osobą, Wykonawca przyzna punkty zgodnie z tabelą powyżej dla osoby skierowanej przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego (potencjału kadrowego). 
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Zamawiający za każdą publikację wskazaną w „Wykazie publikacji”, stanowiącym Załącznik nr 7a do 
Ogłoszenia zgodną z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kryterium, przyzna 1,5 pkt, jednak nie 
więcej niż 7,5 punktów dla każdej z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (potencjału kadrowego). 
Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 15 pkt w tym kryterium. 

 
Wykonawca na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Liczba publikacji potencjału 
kadrowego” przedstawi „Wykaz publikacji”, stanowiący Załącznik nr 7a do Ogłoszenia, w którym 
wskazuje publikacje podlegające punktowaniu. 
Ponadto, do „Wykazu publikacji” Wykonawca załączy dowody w postaci linku, kopii, wydruku albo skanu, 
całości lub fragmentu publikacji. Dowody mogą być dostarczone Zamawiającemu w wersji pisemnej lub 
elektronicznej zapisanej na trwałym nośniku. Dowody muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w taki 
sposób, aby Zamawiający mógł bez ponoszenia dodatkowych opłat lub kosztów oraz bez spełniania 
dodatkowych warunków zweryfikować temat publikacji, osobę jej autora lub autorów oraz co najmniej 
fragment publikacji. Przedmiotowe dowody, stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu. 

 
UWAGA: 
1) Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium „Liczba publikacji potencjału kadrowego”, za treści 
autorstwa potencjału kadrowego publikowane w ramach blogów prawniczych lub wypowiedzi na forach 
prawniczych. 
2) Wykonawcy nie będą wzywani do uzupełnienia publikacji wykazywanych na potrzeby przyznania 
punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert. 
3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie publikacji wykazywanych w 
niniejszym kryterium oceny ofert. 
4) Niewskazanie przez Wykonawcę publikacji w celu dokonania przez Zamawiającego ich oceny w 
przedmiotowym kryterium nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji 
Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Liczba publikacji potencjału kadrowego”. 
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu i potencjału kadrowego) innych podmiotów, o których mowa w 
rozdziale IV, pkt 8 Ogłoszenia - Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w ramach 
kryterium „Liczba publikacji potencjału kadrowego”  (nie będzie przyznawał punktów). 
6) Zamawiający zastrzega, iż przyznanie punktów w kryterium „Liczba publikacji potencjału kadrowego” 
nastąpi jedynie w sytuacji wskazania tych samych osób, które zostały przedstawione na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV, pkt. 1, ppkt 2 Ogłoszenia. 
7) Wskazanie przez Wykonawcę więcej niż 2 osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia, spełniających 
wymagania określone w kryterium, nie będzie dodatkowo punktowane przez Zamawiającego. 

 
7. W kryterium „Udział Wykonawcy w rankingach prawniczych” ocena ofert zostanie dokonana w 

następujący sposób: 
 
Zamawiający przyzna punkty za uplasowanie się przez Wykonawcę w rankingu prawniczym, co najmniej 
o zasięgu ogólnopolskim – w szczególności Rankingu Rzeczpospolitej, Rankingu kancelarii regulacyjnych 
Polityki Insight lub równoważnych, w zakresie dziedzin związanych z przedmiotem zamówienia, 
począwszy od rankingu za rok 2017, zwanych dalej: „rankingami”. 
 
Zamawiający za fakt uplasowania się przez Wykonawcę w rankingu zgodnym z wymaganiami określonymi 
w niniejszym kryterium, wskazanym w „Oświadczeniu o udziale w rankingu”, stanowiącym Załącznik nr 
7a do Ogłoszenia, oraz przedstawienie dowodu potwierdzającego ten fakt, przyzna 15 pkt. 

 
UWAGA: 
1) Wykonawca na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Udział Wykonawcy w rankingach 
prawniczych” przedstawi „Oświadczenie o udziale w rankingu”, stanowiącą Załącznik nr 7a do Ogłoszenia, 
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w którym wskazuje udział w rankingach podlegający punktowaniu. Ponadto, warunkiem przyznania 
punktów w tym kryterium jest dołączenie przez Wykonawcę dowodu uplasowania się w rankingu w 
zakresie określonym w niniejszym kryterium, w postaci kopii, wydruku informacji lub działającego linku 
do informacji potwierdzającej uplasowanie się Wykonawcy lub jego potencjału kadrowego w konkretnym 
rankingu. Dowody mogą być dostarczone Zamawiającemu w wersji pisemnej lub elektronicznej zapisanej 
na trwałym nośniku. Dowody muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w taki sposób, aby Zamawiający 
mógł bez ponoszenia dodatkowych opłat lub kosztów oraz bez spełniania dodatkowych warunków 
zweryfikować fakt uplasowania się Wykonawcy w rankingu, wskazywać nazwę i rodzaj rankingu oraz to, 
że ranking bierze pod uwagę działalność w dziedzinach związanych z przedmiotem zamówienia, a w 
przypadku rankingów równoważnych – spełnienie przez ten ranking kryteriów równoważności. 
2) Wykonawcy nie będą wzywani do uzupełnienia informacji wykazywanych na potrzeby przyznania 
punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert. 
3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji wykazywanych w 
niniejszym kryterium oceny ofert. 
4) Niewskazanie przez Wykonawcę informacji w celu dokonania przez Zamawiającego ich oceny w 
przedmiotowym kryterium nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji 
Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Udział Wykonawcy w rankingach prawniczych”. 
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu i potencjale kadrowym) innych podmiotów, o których mowa w 
rozdziale IV, pkt 8 Ogłoszenia - Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w ramach 
kryterium „Udział w rankingach prawniczych w dziedzinach związanych z przedmiotem zamówienia” (nie 
będzie przyznawał punktów). 
6) Zakres równoważności dla rankingów prawniczych: 
„Świadczenie usług prawnych dla Zamawiającego na potrzeby wykonywania przez niego zadań Operatora 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz na potrzeby pozostałej działalności Zamawiającego w zakresie 
postępowań o udzielanie zamówień”. Rankingiem równoważnym w kryterium „Udział Wykonawcy w 
rankingach prawniczych” jest ranking spełniający następujące kryteria: 

1. ranking o zasięgu co najmniej ogólnopolskim oraz 
2. ranking, w którym udział jest bezpłatny oraz 
3. ranking niezależny, tj. ranking który jest przeprowadzany przez podmiot nie powiązany pośrednio 

lub bezpośrednio, kapitałowo lub osobowo z Wykonawcą, w którym ocena lub wybór i przyznanie 
miejsc są dokonywane przez osoby nie powiązane pośrednio lub bezpośrednio, kapitałowo lub 
osobowo z Wykonawcą oraz 

4. ranking obejmuje swym zakresem dziedziny prawa bezpośrednio objęte przedmiotem zamówienia 
oraz 

5. ranking, w którym kryterium oceny lub kwalifikacji kancelarii jest co najmniej jedno z poniżej 
wskazanych: 
1) ranking bierze pod uwagę liczbę prawników pracujących i współdziałających z kancelarią lub 

kompleksowy zakres usług kancelarii; 
2) na uplasowanie się w rankingu mają wpływ dokonania, sukcesy lub zdobyte nagrody kancelarii 

lub zespołów kancelarii w dziedzinach objętych przedmiotem zamówienia;  
3) ranking bierze pod uwagę dobrą opinię, renomę lub postrzeganie kancelarii w branży prawniczej; 
4) ranking bierze pod uwagę postrzeganie kancelarii wśród klientów. 

 
8. Liczba punktów, o których mowa w pkt 3-7 powyżej po zsumowaniu stanowić będzie końcową ocenę 

oferty. 
9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 1 powyżej. 
10. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
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dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

11. Zamawiający umieści na stronie internetowej http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne informację 
o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszym 
Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów, tj. przedstawiającą najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 1 powyżej. 

 
Dotyczy Części II: 
 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej określonych kryteriów oceny 
ofert: 

Lp.  Nazwa kryterium  Znaczenie kryterium 
(w %) 

1 Cena oferty brutto 30 

2 Doświadczenie Wykonawcy 20 

3 Doświadczenie potencjału kadrowego 20 

4 Liczba publikacji potencjału kadrowego 15 

5 Udział Wykonawcy w rankingach prawniczych 15 

 
2. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających 

wykluczeniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu, przyznając punkty w ramach kryterium oceny 
ofert według zasady, że 1% = 1 punkt. 

3. W kryterium „Cena oferty brutto” ocena ofert  zostanie dokonana w następujący sposób:  
 

Cena brutto najtańszej oferty 
-------------------------------------------  x 30 = liczba punktów 
Cena brutto badanej oferty 

 
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 30 pkt. 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 
4. W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 
 

1) Wykonawca na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” 
przedstawia „Wykaz usług” stanowiący Załącznik nr 7b do Ogłoszenia, w którym wskazuje: 

 
a) dodatkowe usługi (maksymalnie 5 różnych usług), spełniające warunki udziału w postępowaniu 

określone w rozdziale IV, ust. 1, pkt 1 lit. a-c Ogłoszenia, jednak co najmniej po jednej usłudze z 
każdego rodzaju określonego w rozdziale IV, ust. 1, pkt 1 lit. a-c Ogłoszenia (poza usługami 
wykazywanymi na potrzeby spełniania tego warunku). Do każdej z wykazanych usług należy 
przedstawić dokument potwierdzający ich należyte wykonanie. 

 
Zamawiający za każdą usługę spełniającą warunek określony w rozdziale IV, ust. 1 pkt 1 lit. a) lub b) 
lub c) Ogłoszenia wskazaną w „Wykazie usług” stanowiącym Załącznik nr 7b do Ogłoszenia, przyzna 4 
pkt. Maksymalnie można otrzymać 20 pkt. 
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UWAGA: 
1) Usługi wykazywane na potrzeby oceny ofert i przyznania punktów w ramach kryterium 
„Doświadczenie Wykonawcy”: 
- nie mogą być usługami wykazywanymi na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
(wykazanymi w „Wykazie usług” – stanowiącym Załącznik nr 5b do Ogłoszenia). Ponowne wykazanie 
tych samych usług będzie skutkowało nieuwzględnieniem usług przy punktacji przyznawanej w 
ramach przedmiotowego kryterium, 
- każda z wykazanych usług musi być świadczona na podstawie odrębnie zawartej umowy, tj. umowy 
z różnymi podmiotami lub tym samym podmiotem, ale jako odrębne umowy. 
2) Wykonawcy nie będą wzywani przez Zamawiającego do uzupełnienia usług wykazywanych na 
potrzeby przyznania punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert. 
3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie usług wykazywanych w 
„Wykazie usług”, o którym mowa w Załączniku nr 7b do Ogłoszenia. 
4) Niewskazanie przez Wykonawcę dodatkowych usług w celu dokonania przez Zamawiającego ich 
oceny w przedmiotowym kryterium nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takiej 
sytuacji Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”. 
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu) innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV, ust. 8 
Ogłoszenia - Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w ramach kryterium 
„Doświadczenie Wykonawcy” (nie będzie przyznawał punktów). 

 
5. W kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” ocena ofert zostanie dokonana w następujący 

sposób: 
 

1) Wykonawca na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” 
przedstawia „Wykaz osób”, stanowiący Załącznik nr 7b do Ogłoszenia, w którym wskazuje dodatkowe 
doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług polegających na realizacji usług spełniających warunek udziału w 
postępowaniu określony w rozdziale IV, ust. 1 pkt 2 lit. b) Ogłoszenia (poza usługami wykazywanymi na potrzeby 
spełniania tego warunku). Wykonawca winien w tym kryterium wykazać 5 usług, dla każdej z osób skierowanych 
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w tym co najmniej po jednej usłudze z każdego rodzaju 
określonego w rozdziale IV, ust. 1, pkt 1 lit. a-c Ogłoszenia. Zamawiający uzna za usługę w tym kryterium, każdą 
z usług wskazanych w rozdziale IV, ust. 1, pkt 1 lit. a-c Ogłoszenia odrębnie. 

Liczba punktów zostanie przyznana w następujący sposób: 
Liczba usług, w realizacji których doświadczenie posiadają osoby 

skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie 

usług - ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z 2 OSÓB 

Liczba punktów - ODRĘBNIE DLA 
KAŻDEJ Z 2 OSÓB 

0 0 pkt 
1 2 pkt 
2 4 pkt 
3  6 pkt 
4 8 pkt 
5 10 pkt 

 
Doświadczenie każdej z dwóch osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia będzie oceniane 
indywidualnie. Każda z powyższych osób może uzyskać max. 10 pkt., w ramach kryterium 
„Doświadczenie potencjału kadrowego”. Łącznie Wykonawca może uzyskać max. 20 pkt. 

 
UWAGA: 
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1) Usługi wykazywane na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie 
potencjału kadrowego”: 
- nie mogą być usługami wykazywanymi na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
(wykazanymi w „Wykazie osób” – stanowiącym Załącznik nr 6b do Ogłoszenia). Ponowne wykazanie 
tych samych usług będzie skutkowało nieuwzględnieniem usług przy punktacji przyznawanej w 
ramach przedmiotowego kryterium, 
- każda z usług musi być świadczona na podstawie odrębnie zawartej umowy, tj. umowy z różnymi 
podmiotami lub tym samym podmiotem, ale w innym okresie. 
2) Wykonawcy nie będą wzywani do uzupełnienia usług wykazywanych na potrzeby przyznania 
punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert. 
3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie usług wykazywanych w 
„Wykazie osób”, o którym mowa w Załączniku nr 7b do Ogłoszenia. 
4) Niewskazanie przez Wykonawcę usług w celu dokonania przez Zamawiającego ich oceny w 
przedmiotowym kryterium nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji 
Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego”. 
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu) innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV, ust. 8 
Ogłoszenia - Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w ramach kryterium 
„Doświadczenie potencjału kadrowego” (nie będzie przyznawał punktów). 
6) Zamawiający zastrzega, iż przyznanie punktów w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” 
nastąpi jedynie w sytuacji wskazania tych samych osób, które zostały wskazane na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV, ust. 1, pkt 2 Ogłoszenia. 
7) Wskazanie przez Wykonawcę więcej niż 5 usług w realizacji których doświadczenie posiada 
którakolwiek z osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia, spełniających wymagania określone 
w kryterium, nie będzie dodatkowo punktowane przez Zamawiającego. 
 

2) Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 20 pkt. 
 

3) Zamawiający zastrzega, iż przyznanie punktów w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” 
nastąpi jedynie w sytuacji wskazania tych samych osób, które zostały przedstawione na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV, pkt. 1, ppkt 2 Ogłoszenia. 

 
4) Wskazanie przez Wykonawcę więcej niż 2 osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia, spełniających 

wymagania określone w kryterium, nie będzie dodatkowo punktowane przez Zamawiającego. W 
sytuacji gdy Wykonawca wskaże w wykazie osób, o którym mowa w Załączniku nr 7a do Ogłoszenia, 
więcej niż 2 osoby, ocenie w ramach kryterium oceny ofert podlegać będą wyłącznie dwie pierwsze 
osoby spełniające ww. kryterium.  

 
6. W kryterium „Liczba publikacji potencjału kadrowego” Zamawiający przyzna punkty, za wskazanie 

przez Wykonawcę publikacji tj. w szczególności artykułów, opracowań, monografii, analiz prawniczych, 
o zakresie merytorycznym objętym przedmiotem niniejszego postępowania, opublikowanych w prasie 
lub jej internetowych wydaniach, w systemach elektronicznych, w tym w szczególności prasie 
prawniczej lub branżowej, co najmniej o zasięgu ogólnopolskim, a także w systemach informacji 
prawnej, autorstwa osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (potencjału kadrowego) (zwanych dalej: 
publikacjami)”. 
Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

 
Liczba publikacji - ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z 2 

OSÓB 
 

Liczba punktów - ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z 2 
OSÓB 
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1 1,5 pkt 
2 3 pkt 
3 4,5 pkt 
4 6 pkt 
5 7,5 pkt 

 
W przypadku współautorstwa dwóch osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (potencjału kadrowego), 
Zamawiający przyzna punkty jak za publikacje dla każdej z osób. 

  
W przypadku współautorstwa osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (potencjału kadrowego) z inną 
osobą, Wykonawca przyzna punkty zgodnie z tabelą powyżej dla osoby skierowanej przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego (potencjału kadrowego). 

  
Zamawiający za każdą publikację wskazaną w „Wykazie publikacji”, stanowiącym Załącznik nr 7a do 
Ogłoszenia zgodną z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kryterium, przyzna 1,5 pkt, jednak 
nie więcej niż 7,5 punktów dla każdej z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (potencjału kadrowego). Maksymalnie 
Wykonawca może otrzymać 15 pkt w tym kryterium. 

 
Wykonawca na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Liczba publikacji potencjału 
kadrowego” przedstawi „Wykaz publikacji”, stanowiący Załącznik nr 7a do Ogłoszenia, w którym 
wskazuje publikacje podlegające punktowaniu. 
Ponadto, do „Wykazu publikacji” Wykonawca załączy dowody w postaci linku, kopii, wydruku albo 
skanu, całości lub fragmentu publikacji. Dowody mogą być dostarczone Zamawiającemu w wersji 
pisemnej lub elektronicznej zapisanej na trwałym nośniku. Dowody muszą zostać dostarczone 
Zamawiającemu w taki sposób, aby Zamawiający mógł bez ponoszenia dodatkowych opłat lub kosztów 
oraz bez spełniania dodatkowych warunków zweryfikować temat publikacji, osobę jej autora lub 
autorów oraz co najmniej fragment publikacji. Przedmiotowe dowody, stanowią treść oferty i nie 
podlegają uzupełnieniu. 

 
UWAGA: 
1) Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium „Liczba publikacji potencjału kadrowego”, za treści 
autorstwa potencjału kadrowego publikowane w ramach blogów prawniczych lub wypowiedzi na 
forach prawniczych. 
2) Wykonawcy nie będą wzywani do uzupełnienia publikacji wykazywanych na potrzeby przyznania 
punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert. 
3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie publikacji wykazywanych 
w niniejszym kryterium oceny ofert. 
4) Niewskazanie przez Wykonawcę publikacji w celu dokonania przez Zamawiającego ich oceny w 
przedmiotowym kryterium nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji 
Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Liczba publikacji potencjału kadrowego”. 
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu lub potencjału kadrowego) innych podmiotów, o których 
mowa w rozdziale IV, pkt 8 Ogłoszenia - Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych 
podmiotów w ramach kryterium „Liczba publikacji potencjału kadrowego” (nie będzie przyznawał 
punktów). 
6) Zamawiający zastrzega, iż przyznanie punktów w kryterium „Liczba publikacji potencjału kadrowego” 
nastąpi jedynie w sytuacji wskazania tych samych osób, które zostały przedstawione na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV, pkt. 1, ppkt 2 Ogłoszenia. 
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7) Wskazanie przez Wykonawcę więcej niż 2 osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia, spełniających 
wymagania określone w kryterium, nie będzie dodatkowo punktowane przez Zamawiającego. W 
sytuacji gdy Wykonawca wskaże w wykazie osób, o którym mowa w Załączniku nr 7a do Ogłoszenia, 
więcej niż 2 osoby, ocenie w ramach kryterium oceny ofert podlegać będą wyłącznie dwie pierwsze 
osoby spełniające ww. kryterium.  

 
7. W kryterium „Udział Wykonawcy w rankingach prawniczych” ocena ofert zostanie dokonana w 

następujący sposób: 
 
Zamawiający przyzna punkty za uplasowanie się przez Wykonawcę w rankingu prawniczym, co najmniej 
o zasięgu ogólnopolskim– w szczególności Rankingu Rzeczpospolitej, Rankingu kancelarii regulacyjnych 
Polityki Insight lub równoważnym, w zakresie merytorycznym objętym niniejszym postępowaniem, 
począwszy od rankingu za rok 2017, zwanych dalej: „rankingami”. 
 
Zamawiający za fakt uplasowania się przez Wykonawcę w rankingu zgodnym z wymaganiami 
określonymi w niniejszym kryterium, wskazanym w „Oświadczeniu o udziale w rankingu”, stanowiącym 
Załącznik nr 7b do Ogłoszenia, oraz przedstawienie dowodu potwierdzającego ten fakt, przyzna 15 pkt. 

 
UWAGA: 
1) Wykonawca na potrzeby przyznania punktów w ramach kryterium „Udział Wykonawcy w rankingach 
prawniczych” przedstawi „Oświadczenie o udziale w rankingu”, stanowiące Załącznik nr 7b do 
Ogłoszenia, w którym wskazuje udział w rankingach podlegający punktowaniu. 
Ponadto, warunkiem przyznania punktów w tym kryterium jest dołączenie przez Wykonawcę dowodu 
uplasowania się w rankingu w zakresie określonym w niniejszym kryterium, w postaci kopii, wydruku 
informacji lub działającego linku do informacji potwierdzającej uplasowanie się Wykonawcy lub jego 
potencjału kadrowego w konkretnym rankingu. Dowody mogą być dostarczone Zamawiającemu w 
wersji pisemnej lub elektronicznej zapisanej na trwałym nośniku. Dowody muszą zostać dostarczone 
Zamawiającemu w taki sposób, aby Zamawiający mógł bez ponoszenia dodatkowych opłat lub kosztów 
oraz bez spełniania dodatkowych warunków zweryfikować fakt uplasowania się Wykonawcy w 
rankingu, wskazywać nazwę i rodzaj rankingu oraz to, że ranking bierze pod uwagę działalność w 
dziedzinach związanych z przedmiotem zamówienia, a w przypadku rankingów równoważnych – 
spełnienie przez ten ranking kryteriów równoważności. 
2) Wykonawcy nie będą wzywani do uzupełnienia informacji wykazywanych na potrzeby przyznania 
punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert. 
3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji wykazywanych 
w niniejszym kryterium oceny ofert. 
4) Niewskazanie przez Wykonawcę informacji w celu dokonania przez Zamawiającego ich oceny w 
przedmiotowym kryterium nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji 
Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „Udział Wykonawcy w rankingach prawniczych”. 
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu lub potencjału kadrowego) innych podmiotów, o których 
mowa w rozdziale IV, pkt 8 Ogłoszenia - Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych 
podmiotów w ramach kryterium „Udział Wykonawcy w rankingach prawniczych” (nie będzie 
przyznawał punktów). 
6) Zakres równoważności dla rankingów prawniczych: 
„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”. 
Rankingiem równoważnym w kryterium „Udział Wykonawcy w rankingach prawniczych” jest ranking 
spełniający następujące kryteria: 
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1. ranking o zasięgu co najmniej ogólnopolskim oraz 
2. ranking, w którym udział jest bezpłatny oraz 
3. ranking niezależny, tj. ranking który jest przeprowadzany przez podmiot nie powiązany pośrednio 
lub bezpośrednio, kapitałowo lub osobowo z Wykonawcą, w którym ocena lub wybór i przyznanie 
miejsc są dokonywane przez osoby nie powiązane pośrednio lub bezpośrednio, kapitałowo lub 
osobowo z Wykonawcą oraz 
4. ranking obejmuje swym zakresem dziedziny prawa bezpośrednio objęte przedmiotem 
zamówienia oraz 
5. ranking, w którym kryterium oceny lub kwalifikacji kancelarii jest co najmniej jedno z poniżej 
wskazanych: 

1) ranking bierze pod uwagę liczbę prawników pracujących i współdziałających z kancelarią lub 
kompleksowy zakres usług kancelarii; 

2) na uplasowanie się w rankingu mają wpływ dokonania, sukcesy lub zdobyte nagrody kancelarii 
lub zespołów kancelarii w dziedzinach objętych przedmiotem zamówienia;  

3) ranking bierze pod uwagę dobrą opinię, renomę lub postrzeganie kancelarii w branży 
prawniczej; 

4) ranking bierze pod uwagę postrzeganie kancelarii wśród klientów. 
 

8. Liczba punktów, o których mowa w ust. 3 -7 powyżej po zsumowaniu stanowić będzie końcową ocenę 
oferty. 

9. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy , który spełni wszystkie postawione 
w niniejszym Ogłoszeniu warunki oraz która nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą liczbę 
punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1 
powyżej. 

10. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

11. Zamawiający umieści na stronie internetowej http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne informację 
o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszym 
Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów, tj. przedstawiającą najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

 
XI. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
XII. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, przed upływem terminu związania ofertą, 
przedłużyć termin związania ofertą. 

 
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy: 

Dotyczy Części I i II: 
1. W dniu zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 milionów złotych, wraz z 
dowodem uiszczenie składek. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię ww. 
dokumentów. 
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2. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w Rozdziale XV pkt 1 
Ogłoszenia. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający jest uprawniony do żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
1) niezbędne dane i informacje do uzupełnienia umowy (np. dane osoby, która będzie zawierała umowę w 

imieniu Wykonawcy itp.); 
2) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), chyba, że w ofercie znajdują się 

dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające osobę/osoby do zawarcia umowy w spawie zamówienia 
publicznego w imieniu Wykonawcy. 

 
XIV. Istotne postanowienia umowy 
 Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2a i 2b do Ogłoszenia. 
 
XV. Unieważnienie postępowania: 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty, 

3) podejmie decyzję o unieważnieniu postępowania ze względu na interes Zamawiającego,  
4) postępowanie obarczone jest rażącym naruszeniem zasad określonych w niniejszym Ogłoszeniu, 
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze 
środków krajowych, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

3. W razie podjęcia decyzji o unieważnianiu postępowania, Zamawiający umieści na stronie internetowej 
http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne informację o unieważnieniu niniejszego postępowania. 

 
XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVII. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Zgodnie z art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - 
Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 
Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-
17-157 (dalej: „NASK - PIB”); 
2. NASK - PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez 
e-mail inspektorochronydanych@nask.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze), w zakresie i przez okres określony w poniższych przepisach prawa, w celu: 
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- prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”;  
lub 
- prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidzianego do współfinansowania 
ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC), w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach POPC. 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy), w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z NASK – PIB – i będą przetwarzane w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz w okresie realizacji umowy. 
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią), w celu: 
- weryfikacji prawidłowości wykonania umowy i dochodzenia roszczeń oraz obsługi skarg, reklamacji oraz 
zgłoszeń - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy, dochodzenia roszczeń 
związanych z umową lub upływu okresu przedawnienia; 
- przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych - i będą przechowywane przez okres 5 lat po 
zakończeniu czynności; 
- archiwizacji dokumentacji związanej z zawarciem i wykonaniem umowy – i będą przetwarzane przez okres 
wymagany przepisami prawa mającymi zastosowanie do NASK. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 
b) podmioty realizujące badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 
lub beneficjenta; Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i 
audyt w ramach POPC; 
c) podmiotom publicznym w przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności organom 
nadzoru i kontroli publicznej; 
d) podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu NASK - PIB świadcząc NASK - PIB usługi o charakterze 
technicznym, obsługującym sieć telekomunikacyjną NASK - PIB, systemy teleinformatyczne NASK - PIB lub 
udostępniającym NASK - PIB narzędzia teleinformatyczne, świadczącym NASK - PIB usługi audytowe, 
pomoc prawną, a także innym administratorom danych osobowych np. podmiotom prowadzącym 
działalność pocztową lub kurierską. 
5. NASK – PIB udostępnia dane osobowe, jeżeli zwrócą się do NASK – PIB o to osoby trzecie i jest to 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez takie osoby, 
np. w celu podjęcia czynności zmierzających do ochrony ich interesów prawnie chronionych, na drodze 
postępowania sądowego. Dane osobowe NASK – PIB udostępnia także sądom i uprawnionym organom, 
jeżeli zwrócą się do NASK – PIB na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
8. Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; w 
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może zażądać wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 



 28 
 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych; realizacja tego 
uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; 
c) na podstawie art. 17 RODO prawo żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; 
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; realizacja tego 
uprawnienia nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 
e) na podstawie art. 20 RODO prawo żądania przenoszenia danych osobowych; 
f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą 
albo ze źródeł publicznie dostępnych. 

 
XVIII. Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia: 

Załącznik nr 1a i 1b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2a i 2b – Istotne postanowienia umowy 
Załącznik nr 3 – Formularz Oferta 
Załącznik nr 4 – Formularz cenowy 
Załącznik nr 5a i 5b – Wykaz usług – dot. warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 6a i 6b – Wykaz osób – dot. warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 7a i 7b – Wykaz informacji dot. kryteriów oceny ofert 
Załącznik nr 8 – Wzór zobowiązania innego podmiotu 


