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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.17.2020.12 

 

 
Wykonawcy 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wsparcie formalno-prawne 
w sporządzeniu projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji 

infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz świadczenie usług szkoleniowych” – sprawa 

BA.WZP.26.17.2020 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
odpowiada na wniosek wykonawcy o zmianę treści SIWZ: 

 

Wniosek wykonawcy: 

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dnia 13 lipca 2020 r. 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wsparcie formalno-
prawne w sporządzeniu projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie 
inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz świadczenie usług 
szkoleniowych (numer postępowania: BA.WZP.26.17.2020), dalej: „Postępowanie”, 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę dokumentacji Postępowania jak poniżej. 

Zamawiający ustanowił w punkcie VI.3.3) SIWZ warunek udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z którym:  

„Wykonawca, dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że dysponuje 
co najmniej jednym specjalistą w zakresie legislacji, który posiada następujące wykształcenie, 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:  

 wykształcenie wyższe prawnicze;  
 ukończona aplikacja legislacyjna;  
 min. 3-letnie doświadczenie w pracach związanych z projektowaniem aktów 

prawnych”.  
 

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnej dla aplikacji legislacyjnej, ukończenie aplikacji 
sejmowej. Podkreślamy, że aplikacja sejmowa jako jedną z głównych programowo kwestii 
wyróżnia tworzenie prawa, co wynika z samego charakteru tej aplikacji. Program aplikacji 

Warszawa, 22 lipca 2020 r. 
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sejmowej – podobnie jak aplikacji legislacyjnej – obejmuje tworzenie prawa, procedurę 
prawodawczą, prawo Unii Europejskiej, system konstytucyjnych organów Państwa w tym 
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, język prawny i język prawniczy. Podstawą 
organizacji aplikacji legislacyjnej i aplikacji sejmowej w okresie przed wydaniem odrębnego 
rozporządzenia był ten sam akt prawny tj. ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach 
urzędów państwowych.  Aplikacja sejmowa kończy się egzaminem.  Biorąc pod uwagę 
podobieństwa programowe nie uznanie jako równoważnej aplikacji sejmowej w naszej 
ocenie będzie miało charakter ograniczający konkurencję w sposób nieuzasadniony, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba która ma ukończoną aplikację sejmową ma dodatkowo tytuł 
radcy prawnego albo adwokata. Wnosimy zatem o zmianę i dopuszczenie jako równoważnej 
dla aplikacji legislacyjnej wykazanie się ukończeniem aplikacji sejmowej.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.  

 

              

Z poważaniem  

Naczelnik Wydziału 

Zamówień Publicznych 

Jacek Gola 
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