Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r.
Zamawiający:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00 - 955 Warszawa
Sygnatura postępowania: BZP/100/DP/2016
Nr pisma:. BZP.064….… .MD.2016
Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów
unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020"
W związku z pytaniami zgłoszonymi przez uczestników postępowania, działając na podstawie
art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Pytanie nr 1.
Dotyczy rozdz. VIII ust. 3 pkt 2
W ww. punkcie, Zamawiający wymaga opracowania, co najmniej 4 opinii prawnych związanych z
„tematyką” regionalnych programów operacyjnych. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie
przez Zamawiającego, jak należy rozumieć sformułowanie związanych z „tematyką”. W szczególności,
czy Zamawiający uzna opinie dotyczące inwestycji realizowanych w związku z wykonywaniem
regionalnych programów operacyjnych, które wymagały przeanalizowania

odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, czy też opinie muszą dotyczyć stricte regionalnego
programu operacyjnego.
Odpowiedź nr 1.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie dysponował doświadczeniem w postaci opracowania
opinii prawnych dotyczących tematyki regionalnych programów operacyjnych co oznacza, że uzna
zarówno opinie prawne dotyczące realizowanych inwestycji w odniesieniu do zapisów regionalnych
programów operacyjnych, jak również stricte regionalnego programu operacyjnego.
Pytanie nr 2.
Dotyczy rozdz. VIII ust. 4 pkt 3
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający ponosi wydatki konieczne
związane z wykonaniem zlecenia, oraz uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego wydatki
użyteczne oraz czy Zamawiający zwraca koszty bezpośrednie, w tym zastępstwa procesowego, koszty
podróży i noclegów w przypadku świadczenia usługi w miejscach innych niż siedziba Wykonawcy,
które to koszty będą rozliczane między stronami odrębnie.
Odpowiedź nr 2.
Wskazane w pytaniu wydatki i koszty, ponoszone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem
usługi świadczonej na rzecz Zamawiającego w ramach umowy, nie są refundowane przez
Zamawiającego.
Pytanie nr 3.
Dotyczy rozdz. XV pkt. 2 ppkt. 1
We wskazanym punkcie Zamawiający informuje, iż będzie przyznawał punkty w przypadku, gdy:
„Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością: 1)
usługi w formie obsługi prawnej projektu/ów finansowanych lub współfinansowanych z budżetu
UE…”
Wykonawca ze względu na powyższe zwraca się z zapytaniem, co Zamawiający rozumie pod pojęciem
„projektu”, w szczególności w kontekście obsługi prawnej.
Wykonawca zmierza do uzyskania odpowiedzi, czy przez „projekt”, Zamawiający rozumie obsługę
prawną dla realizację jednego, dużego projektu, w ramach którego zostało wykonanych kilka

inwestycji (kilka zamówień), czy też uzna obsługę prawną dla każdego, jednostkowego zamówienia,
przez projekt rozumiejąc właśnie jednostkowe zamówienie.
Odpowiedź nr 3.
Zamawiający pod pojęciem „projekt”, rozumie projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2017 z późn. zm.).
Pytanie nr 4.
Dotyczy rozdz. XV pkt. 3 ppkt. 5 lit. A)
Kryterium zawarte w tym punkcie nakłada na członka Zespołu dedykowanego do obsługi
Zamawiającego wymóg bycia „autorem/współautorem, co najmniej dwóch (2) opinii prawnych
dotyczących analizy krajowych przepisów prawnych w kontekście udzielenia pomocy ze środków
instrumentów finansowych współfinansowanych z budżetu UE”.
W celu odpowiedniej interpretacji tego punktu zwracamy się z zapytaniem o sprecyzowanie pojęcia
„instrumentów finansowych współfinansowanych z budżetu UE”.
Wykonawca wskazuje, że wyżej wymienione sformułowanie podlega zarówno szerokiej jak i bardzo
wąskiej interpretacji, dlatego też Wykonawca dostrzega konieczność precyzyjnego określenia tego
kryterium eliminującego wszelkie wątpliwości co do tego, co Zamawiający rozumie w ramach
sformułowania „instrumenty finansowe współfinansowane z budżetu UE”.
Odpowiedź nr 4.
Zamawiający informuje, że przez pojęcie „instrumenty finansowe współfinansowane z budżetu UE”
rozumie instrumenty finansowe, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE,
EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr
1605/2002.
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