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Warszawa, 21.01.2021 r.
                                                                                                  

Dot. postępowania nr BG-II.211.21.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zawarcie umowy ramowej pn. „ Usługi informacyjno-doradcze w projekcie „Własność 
intelektualna w Twojej firmie”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmian.),  Zamawiający udziela wyjaśnienia na 
pytanie wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1
Czy wynagrodzenie dot. wyłącznie kosztów zrealizowania usługi doradczej opisanej w SIWZ? 
Czy również koszty informacji i promocji oferty wśród przedsiębiorstw, które maja z niej 
skorzystać w danym województwie?

Odpowiedź na pytanie 1
Wynagrodzenie wykonawcy dotyczy wyłącznie kosztów realizacji usługi informacyjno-
doradczej opisanej w SIWZ.

Pytanie 2
W jaki sposób zapewniona będzie promocja usług? 

Odpowiedź na pytanie 2
Promocję usług zapewni Zamawiający. W przypadku, jeśli zainteresowany przedsiębiorca zgłosi 
się bezpośrednio do wykonawcy, należy go skierować do Zamawiającego, ponieważ zgodnie z 
pkt. 4.3 i 4.4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, przedsiębiorca (Grantobiorca) musi 
wpierw złożyć wniosek do Zamawiającego.

Pytanie 3
Ponieważ ocena ofert odbywa się na podstawie kwalifikacji i doświadczenia jednej osoby 
wskazanej w ofercie w załączniku zespół, czy oznacza to zatem, że każdy oferent może 
dedykować do realizacji usługi tylko tę jedną osobę, czy też możliwa jest realizacja tej usługi 
przez zespół ekspertów o analogicznych kwalifikacjach i np. gdzie osoba wskazana w ofercie 
weryfikuje wszystkie dostarczane rezultaty prac. 
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Odpowiedź na pytanie 3
Tak jak Zamawiający wyjaśniał w odpowiedziach na pytania nr  3, 4, 5 i 23, w dniu 18.01.2021 r.,   
Wykonawca może wskazać (dedykować) tylko jedną osobę.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia (tj. przeprowadzenia usługi informacyjno-doradczej i sporządzenia raportu przez 
osobę wskazaną w ofercie przez wykonawcę, której kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 
będą podlegały ocenie w kryteriach „Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub 
wykładów” i „Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów”).
Jednym z warunków realizacji zamówienia jest odbycie przez Wykonawcę obowiązkowego 
szkolenia w zakresie standaryzacji usługi, o którym mowa w pkt 4.1 i pkt 8 Opisu przedmiotu 
zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), które zapewnia Zamawiający. Szkolenie jest dedykowane 
dla limitowanej liczby uczestników, tj. wyłącznie osób, które będą wykonywały usługi 
informacyjno-doradcze dla przedsiębiorców.

Wzór oświadczenia (Wykazu) stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ nie przewiduje możliwości 
wskazania więcej niż jednej osoby.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastąpienia innymi osobami (ani włączenia do 
świadczenia usług informacyjno-doradczych dodatkowych osób) osoby wskazanej w ofercie, 
której kwalifikacje podlegały ocenie ofert w kryteriach pozacenowych i mogły przesądzić o 
wyborze  oferty danego Wykonawcy. 

Pytanie 4
Czy istnieją przeciwskazania, by usługa była realizowana częściowo automatycznie i online np. 
ankieta diagnozująca przedsiębiorstwo i oferent ma dowolność w sposobie realizacji usługi.

Odpowiedź na pytanie 4
Usługa nie będzie realizowana w sposób częściowo zautomatyzowany. Zgodnie z pkt. 4.14 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, pozyskaniu informacji o firmie służyć będzie nie 
formularz on-line, ale wywiad z przedsiębiorcą przeprowadzony zgodnie z formularzem 
opracowanym przez Zamawiającego. 

Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, ze możliwe jest składanie ofert w konsorcjum, przy założeniu, że 
wykazane jest wspólne dysponowanie osoba wskazaną w ofercie w zespole realizującym usługę.

Odpowiedź na pytanie 5
Tak, możliwe jest składanie ofert w konsorcjum, przy założeniu wspólnego dysponowania osobą 
wskazaną w ofercie.
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