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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.242.4.2018.KP 

realizowanego pod nazwą:   
Obsługa prawna projektu "Leopoldina online - platforma integracji i 
udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, 
edukacji i popularyzacji wiedzy" (nr POPC.02.03.01-00-0004/17-00), 
prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  

 

Działając zgodnie z zapisem w Ogłoszeniu, sekcja X (Sposób przygotowania oferty)   

pkt 11, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców, które 

wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Pytanie nr 11:  
Zwracam się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji zapisu pkt VII ppkt 1.2.1 Ogłoszenia o 

zamówieniu na usługi społeczne, dotyczącego niniejszego postępowania, poprzez 

ograniczenie liczby usług  - wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – do dwóch. 
Tak ukształtowany warunek udziału w postępowaniu jest proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia i niedyskryminujący, a jednocześnie pozwala na ubieganie się o 

przedmiotowe zamówienie wykonawców dających rękojmię należytego wykonania 

zamówienia. 

Mając na względzie powyższe, wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert, 

uwzględniający czas niezbędny dp przygotowania i złożenia oferty. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia:  

treść warunku udziału w postępowaniu, określonego w Ogłoszeniu, sekcja VII 

(Warunki udziału w postępowaniu), pkt 1.2.1. na następującą:  

1.2.1.Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

należycie wykonał lub – w przypadku gdy usługa jest nadal wykonywana – 

należycie wykonuje następujące usługi: 

1) co najmniej dwie usługi polegające na kompleksowej obsłudze prawnej o wartości 

każdej co najmniej 125 000,00 zł brutto; 
2) co najmniej dwie usługi obejmujące sporządzanie i opiniowanie umów: 

• dotyczących postępowań prowadzonych w trybach ustawy Prawo zamówień 

publicznych, obejmujących branżę informatyczną (IT);  

• związanych z prawem autorskim;  

• związanych z prawem własności przemysłowej;  

• związanych z prawem finansowym;  

• związanych z prawem cywilnym;  

 

 

 



 

 

3) co najmniej dwie usługi obejmujące udzielanie porad i konsultacji (doradztwo 

prawne); 

4) co najmniej dwie usługi obejmujące wykonanie ekspertyz prawnych Zleceniodawcy w 

zakresie prawa zamówień publicznych dotyczących branży informatycznej (IT), 

prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa finansowego i prawa 

cywilnego; 

5) co najmniej dwie usługi obejmujące prowadzenie negocjacji i rokowań z 

kontrahentami Zleceniodawcy w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

zakresie prawa zamówień publicznych, dotyczących branży informatycznej (IT). 

Na potwierdzenie spełniania warunków wskazanych w ppkt. 1-5 zamawiający dopuszcza 

wskazanie tych samych usług spełniających wymagania wskazane odpowiednio w ppkt. 

1-5 . 

W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości 

danej usługi, dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia 

wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i tę wartość i Wykonawca 

obowiązany jest podać w Wykazie usług, tj. Załączniku nr 6 do Ogłoszenia.  

 

UWAGA! Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN 

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego 

(NBP), z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej 

www.bip.uni.wroc.pl, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym 

adresem internetowym:  

      http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html 

 
 
 
Jednocześnie, działając zgodnie z Ogłoszeniem, sekcja X (Sposób przygotowania oferty), 

pkt 12, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wprowadza zmiany do Ogłoszenia 

w Bazie Konkurencyjności. 

Nowy termin składania ofert: 11 lipca 2018, do godz. 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert: 11 lipca 2018, godz. 10:30. 

 

 
 
W załączeniu: 

1) Zmieniony załącznik  nr 6 do Ogłoszenia – Wykaz usług 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
REKTOR 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 


