UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Warszawa, 07.01.2021 roku
DZP.371.65.2020
Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem jest : „Obsługa prawna w zakresie spraw związanych z
działalnością Uczelni”.
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA
Zamawiający, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w oparciu o treść rozdziału II.5
Ogłoszenia zmienia jego treść w sposób następujący:
I.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, zwane dalej Ogłoszeniem:
•

Rozdział V Ogłoszenia Warunki udziału w postępowaniu, pkt 2.1. dotyczący posiadania
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający zmienia treść ogłoszenia poprzez usunięcie następującego tekstu:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia
wykaże, że posiada następujące uprawnienia:
a) osoby fizyczne posiadające uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawa
o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. tekst jednolity z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 75),
Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. tekst jednolity z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513),
tj posiadają czynne prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata,
b) spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych,
c) zespoły adwokackie i spółki wskazane w art.4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze,
d) prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 134 z późn. zm.).”
W miejsce usuniętego tekstu Zamawiający w pkt 2.1 wstawia tekst o następującej treści:
„Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.”
•

Rozdział VI Ogłoszenia Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć
w celu wykazania brak podstaw wykluczenia, potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w pkt 1.1), w pkt 1.2), w pkt 1.6), w pkt 7) i w pkt 8)

BYŁO:
w pkt 1.1) „Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania;”
JEST:
w pkt 1.1) „Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania;”
BYŁO:
w pkt 1.2) „Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu.”
JEST:
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w pkt 1.2) „Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu.”
BYŁO:
w pkt 7. „Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 5, określa w szczególności:”
JEST:
w pkt 7. „Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6, określa w szczególności:”
BYŁO:
w pkt 8. „Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w ust. 5, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający, w terminie określonym zażąda, aby
Wykonawca:”
JEST:
w pkt 8. „Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w ust. 6, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający, w terminie określonym
zażąda, aby Wykonawca:”
Zamawiający zmienia treść ogłoszenia poprzez usunięcie pkt. 1.6), który zawierał następujące zapisy:
1.6) „Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada następujące uprawnienia:
a) osoby fizyczne posiadające uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawa o
radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. tekst jednolity z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 75),
Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. tekst jednolity z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513),
tj posiadają czynne prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata,
b) spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
c) zespoły adwokackie i spółki wskazane w art.4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze,
d) prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 134 z późn. zm.).”
•

Rozdział VII Ogłoszenia Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, pkt 3, 4, 5, 6

BYŁO:
„3. Przekazywanie między Zamawiającym a Wykonawcami zawiadomień, wniosków, wyjaśnień lub innych
informacji, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub przy użyciu poczty elektronicznej e-mail.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują informacje o których mowa w ust. 3, za pośrednictwem
faksu lub przy użyciu poczty e-mail, każda ze Stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
5. W sytuacji żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać
będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego – dowód
transmisji danych.
6. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem
terminu określonego w SIWZ, zawiadomieniu lub wezwaniu.”
JEST:
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„3. Przekazywanie między Zamawiającym a Wykonawcami zawiadomień, wniosków, wyjaśnień lub
innych informacji, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem
posłańca lub przy użyciu poczty elektronicznej e-mail.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują informacje o których mowa w ust. 3, przy użyciu
poczty e-mail, każda ze Stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W sytuacji żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, brak niezwłocznego potwierdzenia
oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego
– dowód transmisji danych.
6. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu określonego w Ogłoszeniu, zawiadomieniu lub wezwaniu.”
• Rozdział X Ogłoszenia Opis sposobu przygotowywania oferty pkt 2 ppkt a), b) f)
BYŁO:
„2. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania;
b) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu;”
JEST:
„2. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania;
b) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu;”
Zamawiający zmienia treść ogłoszenia poprzez usunięcie pkt. f), który zawierał następujący tekst:
„f) Dokument Wykonawcy potwierdzający, że posiada następujące uprawnienia:
− osoby fizyczne posiadające uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawa o
radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. tekst jednolity z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 75),
Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. tekst jednolity z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513),
tj posiadają czynne prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata,
− spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych,
− zespoły adwokackie i spółki wskazane w art.4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze,
− prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 134 z późn. zm.).”
• Rozdział XII. Ogłoszenia Opis sposobu obliczenia ceny, pkt 7
BYŁO:
„7. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wszystkie
koszty wynikające z zapisów SIWZ i Wzoru umowy, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, w
tym w szczególności, sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia (koszt przenośny sprzęt komputerowy z
mobilnym Internetem), koszty pracy osób składających się na zespół Wykonawcy, koszty dojazdu osób
wskazanych przez Wykonawcę do miejsca realizacji zamówienia oraz inne koszty, bez których realizacja
zamówienia nie byłaby możliwa.”
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JEST:
„7. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.
wszystkie koszty wynikające z zapisów Ogłoszenia i Wzoru umowy, bez których realizacja zamówienia
nie byłaby możliwa, w tym w szczególności, sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia (koszt przenośny
sprzęt komputerowy z mobilnym Internetem), koszty pracy osób składających się na zespół Wykonawcy,
koszty dojazdu osób wskazanych przez Wykonawcę do miejsca realizacji zamówienia oraz inne koszty,
bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.”
•

Rozdział XIII Ogłoszenia Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, w pkt 2

BYŁO:
w pkt. 2: „ Za ofertę najkorzystniejszą, w odniesieniu do każdego z Pakietów z osobna, uznana zostanie oferta o
najkorzystniejszym bilansie punktów uzyskanych w ww. kryteriach, obliczonym wg wzoru: ”
JEST:
w pkt. 2: „Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najkorzystniejszym bilansie punktów
uzyskanych w ww. kryteriach, obliczonym wg wzoru:”
• Rozdział XVIII Ogłoszenia Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu:
BYŁO:
1)
Formularz ofertowy,
2)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
3)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
4)
Opis przedmiotu zamówienia,
5)
Istotne postanowienia umowy,
6)
Wykaz usług,
7)
Wykaz osób
JEST:
1)
Formularz ofertowy,
2)
Opis przedmiotu zamówienia,
3)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
4)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
5)
Istotne postanowienia umowy,
6)
Wykaz usług,
7)
Wykaz osób
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zmienia powyższy załącznik poprzez usunięcie pkt: 6, którego treść brzmiała:
„Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi”.
• Zamawiający dodaje nowy pkt 6 o brzmieniu:
„Przedmiotowa usługa może być świadczona jedynie przez:
a) osoby fizyczne posiadające uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawa o
radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. tekst jednolity z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 75),
Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. tekst jednolity z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513),
tj posiadają czynne prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata,
II.

•
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b) spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych,
c) zespoły adwokackie i spółki wskazane w art.4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze,
d) prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 134 z późn. zm.).”
III.
•

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia Istotne postanowienia umowy:
Zamawiający zmienia powyższy załącznik poprzez usunięcie w §2 ust. 8, który zawierał następującą
treść: „Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi.”

IV. Załącznik nr 7 do Ogłoszenia Wykaz osób:
• Zamawiający zmienia w powyższym załączniku tytuł postepowania z: „kompleksowa obsługa prawna
w zakresie spraw związanych z działalnością Uczelni” na: „obsługa prawna w zakresie spraw
związanych z działalnością Uczelni”.
• Zamawiający zmienia w powyższym załączniku pkt 4.2 i 4.6 poprzez dodanie następującej treści:
„– reprezentacja w co najmniej 10 postępowaniach przed organami administracji publicznej I i II instancji w
sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego,”
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej jako wiążący nowy (uwzgledniający powyższe
zmiany) załącznik nr 7– Plik o nazwie: „Załącznik nr 7 - Wykaz osób — zmiana”.

Zatwierdzono:
ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
/-/ mgr Piotr Cieślikowski
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