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Gdańsk, 26.10.2018r 

 

 

Pytania i odpowiedzi 

do Zapytania Ofertowego nr 1/2018/PP/ZK Z DNIA 19.10.2018r 

 

Pytanie nr 1 

Pytanie Zainteresowanego dotyczące treści Zapytania Ofertowego, Rozdział VI WARUNKI 

UDZIALU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca w odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 1.1. z dnia 25.10.2018 r. wskazał  
W opisie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia w punkcie dotyczącym 
„trzech usług polegających na stworzeniu wzoru umowy pomiędzy przedsiębiorcą polskim i osoba 
zagraniczną lub przedsiębiorcą zagranicznym” Zamawiający nie precyzuje o jakiego rodzaju umowy 
chodzi, co oznacza, że warunek będzie spełniony gdy Wykonawca wykaże się sporządzeniem umów o 
dowolnym przedmiocie zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą polskim i osoba zagraniczną lub 
przedsiębiorcą zagranicznym. W odpowiedzi natomiast jest zapis: „W zakresie warunku pierwszego 
chodzi o umowę pomiędzy przedsiębiorcą polskim i (osobą zagraniczną lub przedsiębiorcą 
zagranicznym) w związku z objęciem zamówieniem sporządzenia wzoru umowy akceleracji właśnie 
pomiędzy polskim przedsiębiorcą, a (osobą zagraniczną lub przedsiębiorcą zagranicznym) stosując 
zasadę proporcjonalności pomiędzy przedmiotem zamówienia, a żądanym doświadczeniem.” 

  
Czy w świetle udzielonej odpowiedzi należy rozumieć, że w celu wykazania doświadczenia w tym 
zakresie należy wskazać wyłącznie sporządzone umowy akceleracyjne, czy też warunek będzie 
spełniony jeżeli wykonawca wykaże dowolne umowy sporządzone pomiędzy przedsiębiorcą polskim 
i zagranicznym (jak np. umowa licencyjna lub umowa przeniesienia udziałów). 
  
Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1 

 
Jak wynika z Rozdziału VI ust. 2 oraz Załącznika Nr 2  Zamawiający nie wskazał , że wymaga od 
Wykonawcy wykazania się w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonaniem trzech usług polegających 
na stworzeniu wzoru umowy akceleracji.  Mogą zatem być to dowolne wzory umów przy czym muszą 
spełniać warunek podmiotowy czyli dotyczyć  umów pomiędzy polskim przedsiębiorcą , a (osobą 
zagraniczną lub przedsiębiorcą zagranicznym).  
 
Pytanie nr 2 

Pytanie Zainteresowanego dotyczące treści Zapytania Ofertowego, Rozdział VI WARUNKI 

UDZIALU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca w odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 1.2. z dnia 25.10.2018 r. wskazał  
Z uwagi na zbyt krótki termin pozwalający na pozyskanie referencji od klienta, proszę o 
doprecyzowanie jakiego rodzaju „inny dokument” uznają Państwo za wystarczający dla potwierdzenia 
wykonania usługi. Z uwagi na to, że zamówienie jest kierowane do radców prawnych / adwokatów, 
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których obowiązuje tajemnica zawodowa, która nie pozwala na ujawnianie treści dokumentów 
przygotowywanych dla klienta, a tajemnica handlowa na ujawnianie umów oraz faktur za zrealizowane 
zamówienia/usług, wykonawca nie ma możliwości wykazania (innego niż oświadczenie w tym 
zakresie), że usługi zostały wykonane w sposób należyty. 
Ponadto pragnę wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy z przyczyn 
obiektywnych Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów (referencji lub innych dokumentów 
wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane) może złożyć w tym zakresie 
oświadczenie. 
  
W związku z powyższymi wątpliwościami, które powstały w związku z zamieszczonymi odpowiedziami 
na pytania, a których wyjaśnienie jest niezbędne dla prawidłowego złożenia oferty w niniejszym 
postępowaniu, zwracam się z prośbą o udzielenie powyższych informacji oraz o wydłużenie w związku 
z tym terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, do czasu uzyskania pełnej informacji, 
pozwalającej na prawidłową ocenę przez Wykonawcę w zakresie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu i możliwości złożenia stosownych oświadczeń w tym zakresie, zgodnie z formularzem 
ofertowym. 

  
Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2 

 
              Zamawiający nie precyzuje katalogu dokumentów oznaczonych jako “Inny dokument” i ich 
wybór zależy od Wykonawcy.  Warunki jakie musi spełnić Wykonawca wynikają wyłącznie z Zapytania 
Ofertowego i nie znajdują zastosowania inne przepisy np. Rozporządzenie w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126 ze zmianami ) o ile Wykonawca miał na myśli ten akt prawny.  
Zamówienie nie jest wprost kierowane do radców prawnych i adwokatów, Zamawiający jedynie 
wymaga aby w realizacji Przedmiotu Umowy uczestniczył co najmniej jeden radca prawny lub adwokat 
( par. 1 ust. 3 wzoru Umowy ).    
Zamawiający wskazuje, że konieczność zachowania tajemnicy może być warunkiem o obiektywnym 
charakterze wskazanym w oświadczeniu  jeżeli będzie dotyczył radców prawnych lub adwokatów lub 
będzie wynikał z zastrzeżeń umownych pomiędzy klientem, a Wykonawcą.  Niezależnie jednak od 
oświadczenia należy złożyć dokumenty o których mowa w Rozdziale VI ust. 3.  
  
Zmiana treści Zapytania Ofertowego  

W związku z wnioskiem Wykonawcy o przedłużenie terminu złożenia i otwarcia Ofert, Zamawiający 
zmienia:  

1. Rozdział  IV ust. 1   lit. „a” oraz lit. „b”  
2. Rozdział XI  ust. 3, ust. 8, ust. 9 oraz ust. 13  

 
 

Załącznik – Zmiana treści Zapytania Ofertowego nr 1/2018/PP/ZK  z dnia 19.10.2018r. (data Zmiany: 

26.10.2018 r.)  

Zamawiający 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości w Gdańsku  

 


