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Pytanie z 17.09.2018 do Zapytania Ofertowego – Prace B+R – 

Podwykonawstwo  

 

W dniu 17.09.2018 r. Zamawiający otrzymał pytania dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 

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

odpowiedzią ze strony Zamawiającego: 

 
Pytania:  

1. W Odpowiedzi Zamawiającego [z dn. 14.09.2018] powołali się Państwo na dwa 
akty prawne. Chciałem zwrócić uwagę, że kryteria oceny w zakresie publikacji 
w postaci monografii i uzyskanych patentów podane w akcie prawnym wg Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1126 różnią się od podanych w akcie prawnym wg Dz. U. z 
2016 r. poz. 2154. Stąd nasuwa się pytanie: jakie mają być kryteria oceny 
dorobku naukowego kierownika wykonawcy usługi w zakresie publikacji w 
postaci monografii i uzyskanych patentów?  

2. Jeden z aktów prawnych na który się Państwo powołujecie w Odpowiedzi 
Zamawiającego [z dn. 14.09.2018] jako na obowiązujący, tj. akt prawny wg Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1126, ma w bazie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) 
status: uznany za uchylony.  

3. Czy w związku z podaniem w Odpowiedzi Zamawiającego innej podstawy 
prawnej dotyczącej wytycznych MNiSzW nie powinien ulec również zmianie ten 
zapis w Formularzu Ofertowym?  

4. Dla upewnienia się: rozumiem, że sformułowanie „kierownik wykonawcy usługi”, 
odnosi się do kierownika zespołu, który wykonuje usługę, a nie kierownika 
jednostki badawczej jako Wykonawcy wg Umowy.  
 

Odpowiedź Zamawiającego:  

1. Kryterium „dorobku naukowego” z lat 2016-2018 dotyczy oceny punktowej za 
publikacje i uzyskane patenty. Rozporządzenie 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) dotyczy 
zatem sposobu oceny punktowej za publikacje i uzyskane patenty z roku 2016, 
natomiast Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 
grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono 
podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154) dotyczy 
zatem sposobu oceny punktowej za publikacje i uzyskane patenty z lat 2017-
2018.  

2. W Odpowiedzi Zamawiającego z dn. 14.09.2018 użyto sformułowania „wg 
odpowiednio obowiązujących wytycznych MNiSzW”, co oznacza, iż do oceny 
punktowej dorobku naukowego z roku 2016 należy zastosować kryteria 
obowiązujące w roku 2016 i określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 
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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), natomiast do oceny punktowej dorobku naukowego z lat 2017-2018 
należy zastosować kryteria obowiązujące w latach 2017-2018 i określone w 
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 
r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i 
uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych 
jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154).  

3. Udzielane odpowiedzi są integralną częścią postępowania ofertowego i w 
związku z tym nie ma potrzeby zmiany Formularza Ofertowego.  

4. Tak, sformułowanie to odnosi się do kierownika zespołu, który wykonuje usługę.  
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 

Jacek Wojtan 
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