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WARSZAWA ,  2017-11-06 

 

STRONA INTERNETOWA 

ZAMAWIAJACEGO 

WG ROZDZIELNIKA  

 

dot. postępowania nr BP-DZP.7729.9.2017/50/2017 na obsługę prawną Oddziału Regionalnego  

w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego bez zastępstwa procesowego w podziale na 2 części.  

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na zasadach 

stosowanych  zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą, wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy. 

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z zapisem rozdziału VI ust. 4 ogłoszenia 

udziela następujących wyjaśnień. 
 

Pytanie: 

W rozdziale XII pkt 2. treści ogłoszenia Zamawiający wskazuje: 

„Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Ilość wykonanych opinii 

musi mieścić się w przedziale 12 miesięcznym i musi być wykonana na rzecz jednostek sektora 

finansów publicznych, odpowiadających swoim rodzajem, usłudze stanowiącej przedmiot 

zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wskazanym tam działem wiodącym.” 

W związku z powyższym: 

1. Czy wykonawca powinien uwzględnić w ofercie opinie, które sporządził dla jakiejkolwiek jednostki 

sektora finansów publicznych w przedmiocie: 

dla części 1: spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, związanych z inwestycjami i 

remontami i związanych z finansami, 

a dla części 2: spraw związanych z zakwaterowaniem, zakresu organizacyjnego i windykacyjnego, 

czy też powinien uwzględnić jedynie te opinie, które zostały sporządzone w zakresie wskazanym 

odpowiednio dla części 1 i części 2 jako zakres wiodący? 
 

Odpowiedź: 

Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie opinie, które sporządził dla jakiejkolwiek jednostki 

sektora finansów publicznych w przedmiocie: 

dla części 1: spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, związanych z inwestycjami                          

i remontami i związanych z finansami, 

a dla części 2: spraw związanych z zakwaterowaniem, zakresu organizacyjnego i windykacyjnego.  

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca uwzględnił w ofercie opinie sporządzone dla jednostek 

sektora finansów publicznych niezależnie od zadań, które jednostka sektora finansów publicznych 
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realizuje, jeżeli opinie te dotyczyły bezpośrednio spraw wskazanych jako zakres tematyczny części 1  

i części 2 zamówienia w rozdziale V ust. 3 pkt 1) lit. a) ogłoszenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca uwzględnił w ofercie opinie sporządzone dla jednostek 

sektora finansów publicznych niezależnie od zadań, które jednostka sektora finansów publicznych 

realizuje, jeżeli opinie te dotyczyły bezpośrednio spraw wskazanych jako zakres tematyczny części 1  

i części 2 zamówienia w rozdziale V ust. 3 pkt 1) lit. a) ogłoszenia. 

 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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