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Wykonawcy 
 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne 
prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na „Obsługę prawną w związku z aukcją na cztery 
rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz”. Sprawa numer: BA.WZP.26.48.2020. 

 
 
Działając na podstawie punktu XIII.1.1) Ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego wyżej 
wskazanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zwanego dalej w skrócie 
„Ogłoszeniem”), Zamawiający odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę: 
 
Pytanie 1   
Mając na uwadze postanowienia pkt VIII.1 (zakaz udostępniania zasobów) i VIII.2 (obowiązek 
osobistego wykonania przedmiotu zamówienia) oraz treść załącznika Nr 4 (wykaz osób) 
ogłoszenia o zamówieniu zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Wykonawca musi 
dysponować wszystkimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jedynie 
na podstawie umów o pracę, czy wystarczającym jest, aby dysponowanie bezpośrednie tymi 
osobami oparte było również na innych stosunkach prawnych np. na podstawie umów typu 
zlecenie lub o dzieło, zawieranych także w ramach prowadzonych działalności 
gospodarczych.  
 
Zwracamy uwagę, że ze względu na specyfikę zawodu adwokata nie jest możliwe, aby 
świadczył on pomoc prawną w oparciu o umowę o pracę (por. art. 4a ustawy z dnia 26 maja 
1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1651). Również w zawodzie radcy 
prawnego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę należy w praktyce do rzadkości, 
z uwagi na specjalistyczny i autonomiczny charakter wykonywanego zawodu. Stąd 
należałoby się opowiedzieć za stanowiskiem, że pomimo zastrzeżenia osobistego wykonania 
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, możliwe jest dysponowanie zespołem 
również na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym również zawartych z osobami 
prowadzącymi własną działalność gospodarczą.  
 
Odpowiedź na pytanie 1  
Zamawiający informuje, że nie wymaga aby osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu 
zamówienia  zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. 

Warszawa, 8 grudnia 2020 r. 
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W załączniku do Ogłoszenia o zamówieniu nr 4 - Wykazie osób, Zamawiający wymaga aby 
Wykonawca wskazał podstawę do dysponowania osobami realizującymi przedmiot zamówienia. 
Istotne jest, aby Wykonawca z uwagi na obowiązek osobistego wykonania zamówienia, wykazał 
że dysponuje personelem w sposób bezpośredni, na postawie np. umowy o pracę, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy. 
 
Ponadto działając na podstawie punktu XIII.2.1) Ogłoszenia zmienia się treść Ogłoszenia 
o zamówienia w następującym zakresie: 
 

I.  

 § 8 ust. 1. pkt 6) Załącznika nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu – wzoru umowy wraz 
z załącznikami, o brzmieniu: 

 
6) odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy należnego za niezrealizowaną część Umowy; 

 
- otrzymuje brzmienie: 
 

6) odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
należnego za niezrealizowaną część Umowy; 
 

II.  

 § 8 ust. 1. pkt 7) Załącznika nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu – wzoru umowy wraz 
z załącznikami, o brzmieniu: 

 
7) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 Umowy, należnego  za niezrealizowaną część Umowy. 

 
- otrzymuje brzmienie: 
 

7) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego za 
niezrealizowaną część Umowy. 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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