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Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu (3)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Pzp
pn.: „Świadczenie usług prawnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego”.
W związku z pytaniami uczestników postępowania, Zamawiający wyjaśnia treść Ogłoszenia o zamówienia
(dalej: Ogłoszenie).

Pytanie nr 1
Czy wykonawca w celu wykazania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału
może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem kadrowym zgodnie z punktami 6.2. 1) i 2) SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Wykonawca w celu wykazania że nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału nie
może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem kadrowym zgodnie z punktami 6.2. 1) i 2) Ogłoszenia.
Zamawiający wyjaśnia, że warunki opisane w pkt 6.2 Ogłoszenia winien spełniać jeden lub łącznie wszyscy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 2
Czy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający uzna
warunek opisany w pkt 6.1 za spełniony, jeżeli warunek ten jest spełniony przez jednego z wykonawców.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający wyjaśnia, że warunek opisany w pkt 6.1 Ogłoszenia muszą spełniać wszyscy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający uzna warunek opisany w punkcie 6.2 1) odnośnie II części
zamówienia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał:
a. co najmniej 10 (dziesięć) usług na rzecz instytucji finansowej polegających na świadczeniu pomocy
prawnej w transakcjach structured finance, project finance lub PPP rządzonych na prawie polskim lub
prawie Anglii i Walii, gdzie wysokość finansowania udzielonego przez bank dla takiego finansowania
była wyższa niż kwota 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych;
b. co najmniej 5 (pięć) usług na rzecz instytucji finansowej polegających na świadczeniu pomocy
prawnej w transakcjach structured finance, project finance lub PPP, w projektach rządzonych na
prawie polskim lub prawie Anglii i Walii, gdzie wysokość finansowania udzielonego przez bank dla
takiego finansowania była wyższa niż kwota 200.000.000 (dwieście milionów) złotych.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów pkt 6.2 ppkt 1) Ogłoszenia, odnośnie II części
zamówienia, w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.
Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający uzna warunek opisany w punkcie 6.2 1) odnośnie I części
zamówienia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał:
a. co najmniej 5 (pięć) usług polegających na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz instytucji
finansowej w projektach typu sovereign finance;
b. co najmniej 5 (pięć) usług na rzecz instytucji finansowej polegających na świadczeniu pomocy
prawnej project i structured finance w ramach struktur finansowania eksportu, w tym co najmniej 2
(dwóch) usług w ramach struktur finansowania eksportu zgodnie z regulacjami konsensusu OECD.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów pkt 6.2 ppkt 1) Ogłoszenia, odnośnie I części
zamówienia, w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.
Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający uzna warunek opisany w punkcie 6.2 2) tiret drugie za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem, w którego skład wchodzą minimum 2 osoby
posiadające 6 lat doświadczenia w zakresie usług polegających na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz
instytucji finansowej w projektach sovereign finance lub project i structured finance w ramach struktur
finansowania eksportu.
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Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów pkt 6.2 ppkt 2) Ogłoszenia w zakresie
proponowanym przez Wykonawcę.
Pytanie nr 6
Uprzejmie proszę o sprecyzowanie czy poniżej wymienione załączniki oferent zobowiązany jest złożyć
w terminie do 27 kwietnia br. (wraz z załącznikami 3-6), czy też w późniejszym terminie w ramach kolejnej
tury procesu ofertowego.





Wykaz „Doświadczenie dla części I” – załącznik nr 7 do SIWZ;
Wykaz „Doświadczenie dla części II” – załącznik nr 8 do SIWZ;
Wykaz osób „Potencjał kadrowy dla części I” – załącznik nr 9 do SIWZ;
Wykaz osób „Potencjał kadrowy dla części II” – załącznik nr 10 do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający wyjaśnia, że ww. wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego.
Zamawiający, zgodnie z pkt 7.6 Ogłoszenia, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawców,
których oferty zostały ocenione najwyżej, zgodnie z kryteriami oceny ofert, (maksymalnie
5 Wykonawców dla każdej części zamówienia), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 (pięć)
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Z poważaniem,
Signed by / Podpisano
przez:
Urszula Elżbieta
Skowrońska
Bank Gospodarstwa
Krajowego
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