
 

1 
 

 

Pytanie do Zapytania Ofertowego – Prace B+R – Podwykonawstwo  

 

W dniu 13.09.2018 r. Zamawiający otrzymał pytanie dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 

10.09.2018 r. – Prace B+R Podwykonawstwo, które przedstawiamy poniżej wraz z 

odpowiedzią ze strony Zamawiającego: 

 
Pytanie:  

Szanowni Państwo, 

W obydwu powyżej załączonych, otrzymanych od Państwa dokumentach, w odniesieniu do 

oceny dorobku naukowego jest powołanie się na wytyczne MNiSzW z podaniem aktu 

prawnego Dz. U. Nr 248, poz. 1483. Napisano w zapytaniu ofertowym w kryteriach oceny, 

m.in.: 

Dorobek naukowy dot. obróbki skrawaniem i metrologii kierownika wykonawcy usługi z lat 

2016 – 2018, oceniany sumaryczną ilością punktów za publikacje i uzyskane patenty, wg 

wytycznych MNiSzW (Dz. U. Nr 248, poz. 1483)  

Nie podano jednak z którego roku ww. Dz. U.? 

W Dz. U. z 2011 nr 248 poz. 1483 jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym nie ma 

jednak ww. wytycznych. Ponadto wg ISAP (Internetowego Systemu Aktów Prawnych) ww. 

dokument ma status „uznany za uchylony”. 

Po 2011 roku zmieniono sposób numeracji Dz. U. na wg roku i pozycji; w poz. 1483 z lat 

2012-2018 nie ma ww. wytycznych. 

Z kolei w Dz.U. w latach 2001-2011 tylko w niektórych latach są nr 248 ale nie ma w nich 

poz. 1483.  

Szukając w latach 2001-2011 wg poz. 1483, są w dwóch latach pozycje o takim numerze, 

ale nie ma w nich ww. wytycznych. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź w tej sprawie i wskazanie dokumentu, 

w którym znajdują się ww. wytyczne. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Kryterium dorobku naukowego dot. obróbki skrawaniem i metrologii  kierownika wykonawcy 

usługi z lat 2016 – 2018, będzie oceniany sumaryczną ilością punktów za publikacje i uzyskane 

patenty, wg odpowiednio obowiązujących wytycznych MNiSzW tj. Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 

kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) i Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania 
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kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie 

wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154).  

Dodatkowo Zamawiający załącza zeszłoroczne wykazy czasopism naukowych.  

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 

Jacek Wojtan 
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