
 

 

Załącznik do protokołu 

   Poznań 24.05.2022 r. 

Znak sprawy: DOA.261.18.2022.KI 

Odpowiedzi na pytania 
do  postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750.000 euro w 
trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji) w związku z art. 359 pkt 2 ustawy 
z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na usługę pn.: 
Obsługa prawna WFOŚiGW w Poznaniu  
 
W związku z otrzymanymi pytaniami Zamawiający udostępnia odpowiedzi. 
 
Pytanie 1: 
Zwracam się z zapytaniem odnośnie pkt. 20 SWZ ppkt. 2 – Doświadczenie zawodowe. 
Zgodnie z powołanym ppkt. waga tego kryterium opisana została jako 40%. Zgodnie z opisem zawartym na 
str. 11 SWZ 10 osób delegowanych przez Wykonawcę. Do realnego zamówienia może uzyskać - w ramach 
oceny ich doświadczenia - punkty od 1-3.  
Zatem maksymalna liczba pkt. do uzyskania przez 10 osób skierowanych do realizacji zlecenia może 
wynieść 30 punktów. Tymczasem zgodnie z wagą tego kryterium wykonawca w ramach jego oceny może 
uzyskać maksymalnie 40 pkt.  
Zwracam się zatem z zapytaniem o określenie sposobu arytmetycznego przeliczenia przykładowej liczby 30 
maksymalnych, możliwych do uzyskania punktów na 40 punktów jakie można uzyskać przy ocenie tego 
kryterium.  
Odpowiedź: 
Zamawiający przyznaje punkty w kryterium Doświadczenie zawodowe osób na podstawie średniej 
arytmetycznej uzyskanej z przeliczenia przyznanych punktów każdej wskazanej osobie. 
Na podstawie przytoczonego powyżej przykładu, jeżeli każda osoba uzyska maksymalną ilość 3 punktów, to 
średnia arytmetyczna wyniesie 3 i jest to maksymalny wynik, który po przeliczeniu wg wzoru uzyska 
maksymalną ilość punktów w tym kryterium: 
 
                Z śr 
Z = --------------------------  x 40 pkt  
              Zmax 
 
gdzie: 
Z – liczba punktów w kryterium 
Zśr - średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie przyznanych punktów w ofercie ocenianej 
Zmax - największa średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie przyznanych punktów spośród złożonych 
ofert 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maks. 40 pkt. 
 
Pytanie 2:  
Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca opiniował będzie dokumenty Zamawiającego 
poza jego siedzibą? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość opiniowanie dokumentów poza jego siedzibą, np. przekazanych drogą 
elektroniczną, uwzględniając warunki świadczenia usługi prawnej określonej w projekcie umowy. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby obsługa prawna, realizowana w godzinach 8 – 16, była realizowana w tej 
samej liczbie godzin poza jego siedzibą? 
Odpowiedź: 
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi prawnej na rzecz Zamawiającego w zakresie i na 
warunkach określonych w dokumentacji do postępowania, w tym § 2 ust. 7 pkt 1 umowy. Niemniej jednak 
Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia obsługi prawnej poza siedzibą Zamawiającego, co będzie 
wymagało uzgodnień pomiędzy Stronami. 


