
Znak sprawy  PL.2611.2.2017                                         Warszawa, dnia 13 lutego 2017 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2416 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 3 lit. ea oraz pkt. 8 w/w ustawy. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 

Fax: 22 628 34 67, e-mail:  dyr.generalny@gugik.gov.pl 

zaprasza do złożenia ofert na:  

Bieżącą obsługę prawną Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 

II.   Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na 

świadczeniu eksperckiej obsługi prawnej w kwestiach prawnych  jakie wynikają z 

prowadzonej przez Zamawiającego działalności w sprawach z zakresu prawa zamówień 

publicznych i IT, ustawy o dostępie  do informacji publicznej oraz prawa autorskiego i praw 

pokrewnych.  

Zakres obsługi prawnej obejmuje, w szczególności: 

1. Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych, wydawanie opinii prawnych 

w sprawach zgłaszanych przez komórki organizacyjne Głównego Urzędu Geodezji 

i  Kartografii, dotyczących stosowania przepisów prawa.  

2. Reprezentowanie Zamawiającego i sporządzanie pism procesowych dokumentujących 

stanowisko Zamawiającego, w postępowaniach przed organami kontrolnymi i urzędami. 

3. Reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami w sprawach 

 zamówień publicznych. 

4. Reprezentowanie Zamawiającego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, NSA, 

SN. 

5. Udział w charakterze doradczym w pracach związanych z przeprowadzeniem postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego, udział w negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi. 



 

Warunki realizacji zamówienia:  

Bieżąca obsługa prawa w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wykonywana 

będzie w wymiarze średnio 21 godzin miesięcznie, w dniach i godzinach pracy 

Zamawiającego ustalonych uprzednio z Zamawiającym oraz średnio 21 godzin poza siedzibą 

Zamawiającego (każdorazowo termin i zakres świadczenia usługi ustalany będzie z 7 

dniowym wyprzedzeniem). Zamawiający dopuszcza dowolny rozkład czasu pracy w okresie 

obowiązywania umowy biorąc pod uwagę bieżące potrzeby Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza spełniania warunków udziału poprzez posługiwanie się 

potencjałem podmiotów trzecich. 

Termin realizacji zamówienia 24 miesiące od udzielenia zamówienia. 

Powyższe świadczenia Wykonawca będzie realizował w czasie 1008 godzin w trakcie trwania 

umowy. 

Co najmniej 50% czasu pomocy prawnej w miesiącu realizowana musi być przez 

koordynatora. 

Posiadanie siedziby lub biura w odległości umożliwiającej w sytuacjach pilnych stawienie się 

przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w ciągu 1 godziny. 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

24 miesiące, w tym 12 miesięcy – zamówienie podstawowe i 12 miesięcy – zamówienie 

opcjonalne.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu. 

Informacja o wymaganiach stawianych wykonawcom oraz oświadczeniach 

i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu : 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1. Wiedzy i doświadczenia tj.: 

1) wykonują lub wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 

usługi pomocy prawnej, na rzecz podmiotów ustawowo zobligowanego do stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych, każda usługa dotycząca łącznie sporządzania 



opinii prawnych i udzielania porad prawnych w zakresie IT o wartości usług prawnych co 

najmniej 200 000 pln każda, w toku których przedstawiciele wykonawcy brali udział 

w dialogu technicznym, i w toku przynajmniej jednej z usług wykonawca reprezentował 

Zamawiającego w co najmniej trzech postępowaniach przed KIO z wynikiem 

pozytywnym dla Zamawiającego; 

2) wykonywali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej 3 usługi pomocy prawnej, dotyczących udziału w negocjacjach po stronie 

podmiotu ustawowo zobligowanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

z podmiotami zewnętrznymi, na dostawy lub usługi w zakresie infrastruktury techniczno-

systemowej lub oprogramowania systemu informatycznego; 

3) uczestniczyli w przygotowaniu na rzecz podmiotów ustawowo zobligowanych do 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych co najmniej 10 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy/usługi 

w zakresie IT, w tym co najmniej w 5 współfinansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej; 

4) uczestniczyli w przygotowaniu na rzecz podmiotu ustawowo zobligowanego do 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych co najmniej 1 konkursie w trybie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na rozwiązania IT; 

5) uczestniczyli w charakterze członka komisji w imieniu podmiotu ustawowo 

zobligowanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w co najmniej 1 

dialogu techniczneym prowadzonego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych w zakresie IT; 

6) reprezentowali Beneficjentów w postępowaniach przed instytucjami Wdrażającymi 

i Zarządzającymi w przedmiocie sporu dot. kwalifikowalności środków wydatkowanych 

w ramach dofinansowania UE – z wynikiem pozytywnym, w tym co najmniej 1 raz 

uzyskując stanowisko skutkujące kwalifikowalnością środków we wnioskowanej 

wysokości; 

7) reprezentowali podmiot publiczny przed organami kontroli, w tym co najmniej 1 raz 

przed Kolegium NIK uzyskując zmianę kwalifikacji naruszeń oraz przed Prezesem UZP; 

8) reprezentowali podmiot publiczny zobowiązany do udostępniania informacji publicznej 

przed sądem administracyjnym ze skutkiem pozytywnym dla mocodawcy poprzez 

oddalenie skargi; 



9) reprezentowali stronę przed KIO w co najmniej 15 postępowaniach w zakresie IT ze 

skutkiem oddalenia/odrzucenia odwołania; 

10) reprezentowali Zamawiającego przed sądem okręgowym ze skargi na wyroki KIO, w co 

najmniej 2 postępowaniach ze skutkiem oddalenia/odrzucenia skargi; 

11) reprezentowali stronę przed sądem powszechnym, w co najmniej 3 postępowaniach, 

których przedmiotem był spór o wykonywanie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w tym co najmniej jednym ze skutkiem zawarcia ugody i w co najmniej 1 

uzyskanie pozytywnego orzeczenia dla mocodawcy; 

12) reprezentowali Zamawiającego przed sądem pracy, w co najmniej 3 postępowaniach, 

w tym co najmniej jednym ze skutkiem zawarcia ugody; 

13) reprezentowali Zamawiającego co najmniej 1 raz przez Sądem Najwyższym. 

 

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

1)  Dysponują co najmniej 3 osobami z tytułem radcy prawnego/adwokata wspólników lub 

zatrudnionych w stosunku pracy które m.in. będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, z których każda świadczyła na rzecz podmiotów ustawowo zobligowanych 

do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, co najmniej 2 usługi, z których:: 

 co najmniej 1 usługa dotyczyła łącznie sporządzania opinii prawnych i udzielania 

porad prawnych w zakresie IT o wartości usług prawnych co najmniej 200 000 pln, 

 co najmniej 1 usługa dotyczyła sporządzania projektu umowy z zakresu IT, której 

przedmiotem było wykonanie (modyfikacja) i wdrożenie dedykowanego 

oprogramowania lub świadczenie usług utrzymania systemu informatycznego; 

2)  Spośród osób wskazanych w pkt 1. Wykonawca ustanowi Koordynatora, który 

dodatkowo posiada doświadczenie w negocjowaniu w imieniu i na rzecz podmiotów 

ustawowo zobligowanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy 

Pzp) umów w zakresie IT o wartości co najmniej 10 mln brutto; doświadczenie w 

reprezentowaniu Zamawiającego w negocjowaniu umów zawieranych w wyniku 

konkursów prowadzonych w trybie przepisów ustawy Pzp;  

3) Koordynator winien posiadać tytuł radcy prawnego/adwokata od co najmniej 7 lat oraz 

doświadczenie co najmniej 5 letnie w zakresie pomocy prawnej w zakresie IT na rzecz 

Zamawiających; posiadać doświadczenie polegające w uczestniczeniu w co najmniej 



trzech dialogach technicznych w zakresie IT, doświadczenie w reprezentowaniu 

Zamawiających przed sądem administracyjnym w co najmniej 4 sprawach ze skutkiem 

oddalenia skargi, w tym co najmniej 1 w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. 

 

III. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Posiadają polisę OC w zakresie prowadzonej działalności dotyczącej przedmiotu zamówienia 

o wartości co najmniej 1 mln pln. 

 

Na potwierdzenie spełnianiu warunków wraz z ofertą należy złożyć: 

1) zaświadczenie o wpisie na listę radców prawnych,  

2) oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego.  

Zaoferowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia jest maksymalną ceną za 

faktycznie wykonaną maksymalna ilość godzin świadczenia pomocy prawnej i powinna 

obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający zapłaci jedynie 

każdorazowo za zlecone przez Zamawiającego i wykonane faktycznie przez Wykonawcę 

czynności, Koszty zastępstwa zasądzone w postępowaniach, w których Wykonawca 

reprezentował Zamawiającego przysługują Wykonawcy. 

 

Sposób wyłonienia Wykonawcy: 

Spośród Wykonawców, którzy złożą oferty i spełniać będą wymagania określone powyżej 

zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert wyłoniona oferta najkorzystniejsza. 

 

Kryteria oceny ofert:  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów 

1) Cena: 40%, 

2) Doświadczenie Wykonawcy: 15% - liczba usług na rzecz podmiotów publicznych 

w zakresie usług IT o wartości co najmniej 200000 pln, 

3) Potencjał Wykonawcy: 10% - liczba osób z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata 

w zespole Wykonawcy funkcjonujący od  co najmniej 12 miesięcy, 

4) Doświadczenie personelu: 25% - tj. koordynator co najmniej 24 miesiące świadczenia 

pomocy prawnej bezpośrednio na rzecz organów nadzoru lub administracji geodezyjnej 

i kartograficznej – w przypadku doświadczenia 12 miesięcznego Zamawiający przyzna 

10% w tym kryterium, 



5) Doświadczenie personelu: 10% - tj. koordynatora w mediacjach lub ugodowych 

postępowaniach przed sądem. 

Ofert zostaną ocenione w sposób opisany poniżej. 

Cena (C) 

Maksymalna liczba punków, jaką może uzyskać oferta – 40 pkt 

Ocena oferty zostanie dokonana  wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

C= C min/Cbad x 40 pkt 

gdzie  

C- ocena na podstawie kryterium ceny. 

C min – najniższa cena uwzględniona w ofertach badanych,  przy czym badaniu podlegały 

będą jedynie oferty spełniające wszystkie poniższe warunki łącznie: 

1) Zostały złożone w terminie,  

2) Zawierają zapewnienie, że Wykonawca jest radca prawnym lub dysponuje radca 

prawnym posiadającym minimalne wymagane doświadczenie  w zakresie świadczenia 

pomocy prawnej jednostkom sektora publicznego (tj. 3 lata liczone od dnia uzyskania 

tytułu zawodowego radcy prawnego)   

3) Wartość oferty nie przekracza kwoty 122.926 zł netto 

Cbad – cena uwzględniona w badanej ofercie.  

 

Doświadczenie w zakresie wymagań (D) 

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta – 60 pkt,  

Ocenę stanowi suma punktów możliwych do uzyskania z tytułu posiadanego doświadczenia 

w zakresie świadczenia pomocy prawnej jednostkom sektora finansów publicznych 

przyznanych w następujący sposób: 

Kryteria z pkt 2 i 3 – analogiczny mechanizm  jak przy kryterium cena; 

Kryterium z pkt 4 za 12 miesięcy doświadczenia 10 pkt, za 24 miesięcy doświadczenia 25 

pkt; 

Kryterium z pkt 5 udział w mediacji lub postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej 

zakończonej ugodą – za każde postępowanie 2 pkt – ale nie więcej niż łącznie 10 pkt. 

 

V. Miejsce , termin i forma składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3099 

w terminie do dnia  20 lutego 2017 r. do godz. 10.00. 



Za moment złożenia oferty uznaje się chwilę jej wpływu: 

1) Do siedziby Zamawiającego – adres Główny Urząd Geodezji i Kartografii , 00-926 

Warszawa, ul. Wspólna 2,  

2) Faxem na numer:  22/ 628 34 67 

3) e-mailem na adres: dyr.generalny@gugik. gov.pl 

2. Osoba uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania jest: 

Pan Michał Rzodkiewicz, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia 

w formie wskazanej w ust. 1 nie później niż do połowy okresu na składanie ofert.  

 

VI. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto obejmującą wszystkie koszty 

związane z realizacją zlecenia, w przypadku wykonawcy niebędącego płatnikiem 

podatku VAT cena netto nie obejmuje składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

2. Cenę należy wpisać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena zawiera wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w złotych.   

Zał. Nr 1 – Wzór formularza oferty,  

Zał. Nr 2 – Wzór umowy. 

                                                                                            ZATWIERDZAM 

 

                                                                                       13.02.2017  Michał Jasiński 

          -/- 

        Dyrektor Generalny GUGiK 

                                                                                Data, podpis i pieczęć dyrektora KO 


