
 

GMINA ZAWADZKIE 
     ul. Dębowa 13 
  47-120 Zawadzkie Zawadzkie, 18.12.2020 r. 

ZNAK: OR.271.1.3.2020       

           

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego  

w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie 

przed sądami powszechnymi 

 

WYJAŚNIENIE Nr 1 do SIWZ 

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając  

w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, wyjaśniam co następuje: 

Pytanie nr 1 

Proszę o potwierdzenie, że zdaniem Zamawiającego w postępowaniu nie ma zastosowania art. 4 pkt 8 pzp (bowiem 
brak informacji o zastosowaniu tego przepisu w SIWZ, oraz brak informacji w SIWZ o dobrowolnym stosowaniu pzp 
w postępowaniu). 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie oferenta, potwierdza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu 

Miejskiego w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie przed 

sądami powszechnymi” nie ma zastosowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o wskazanie, czy Zamawiający traktuje dni świadczenia usług wskazane w SIWZ/ogłoszeniu (poniedziałek 
8h, czwartek 7h) jako podlegające zmianie przy zawieraniu umowy, bowiem ogłoszenie wskazuje na poniedziałek  
i czwartek, ale: 

a. W §3 ust. 3 projektowanych postanowień umowy wskazuje się na ustalenie harmonogramu na 
późniejszym etapie, a w ust. 11 dopuszcza się zmiany tego harmonogramu za zgodą 
Zamawiającego, 

b. Na s. 18 wzoru oferty Zamawiający wymaga określenia dyspozycyjności w każdy roboczy dzień 
tygodnia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie oferenta wyjaśnia, że wymaga świadczenia usług  w wymiarze 15 h 

tygodniowo, wyłącznie w poniedziałki (po 8h) i czwartki (po 7h). Przy zawieraniu umowy dni świadczenia usług nie 

podlegają zmianie. Możliwy staje się natomiast wybór godzin świadczenia usług w poszczególne dni, z zachowaniem 

wymogu świadczenia usług w wymiarze 8h w każdy poniedziałek oraz 7h w każdy czwartek, z uwzględnieniem 

godzin funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 17.00. oraz  

w czwartki od godz. 7.00 do godz. 15.00). 

Zmiana harmonogramu świadczenia usług dopuszczalna jest tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, 

podlegających każdorazowo indywidualnej ocenie Zamawiającego i tylko za jego zgodą. 

Zamawiający wymaga natomiast dyspozycyjności Wykonawcy w każdy pozostały roboczy dzień tygodnia za 

pośrednictwem kontaktu telefonicznego oraz mailowego (bez dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z zapisami §3 

pkt 5 projektu umowy). 

 

Pytanie nr 3 

Przy założeniu że na pytanie 2) Zamawiający ogólnie dopuści świadczenie usług w inne dni niż poniedziałek albo 

czwartek, przy założeniu świadczenia usług 15 h w tygodniu roboczym, czy Zamawiający dopuści ewentualną zmianę 

dnia harmonogramu konkretnie z powodu wykonywania pracy jako nauczyciel akademicki przez pełnomocnika (np. 

zmianę z poniedziałku na inny dzień tygodnia), z założeniem zachowania terminowości wykonywania umowy. 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza zmiany dni świadczenia usług. Wymagane jest świadczenie usług 

wyłącznie w poniedziałki po 8h oraz w czwartki po 7h w siedzibie Zamawiającego. Tylko w sytuacjach wyjątkowych, 

podlegających każdorazowo indywidualnej ocenie Zamawiającego i tylko za jego zgodą dopuszczalna będzie zmiana 

świadczenia usług.  

 

Pytanie nr 4 

Co Zamawiający rozumie przez „W sprawach szczególnie skomplikowanych” w §2 ust. 2 projektowanych zapisów 

umowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że za szczególnie skomplikowane sprawy należy uznać te przypadki, w których występuje 

złożony stan faktyczny, wymagający przeprowadzenia bardzo wnikliwego postępowania dowodowego. Status 

szczególnie skomplikowanych spraw można także przyznać tej problematyce, która jest regulowana w sposób 

niejasny i  wymaga dokonania bardzo wnikliwej analizy przepisów prawa. 

 

Pytanie nr 5 

W zakresie postanowienia §3 ust. 5 projektowanych zapisów umowy, co Zamawiający szczegółowo rozumie przez 
postanowienie  „W ramach  zawartej umowy Wykonawca zapewnia również pomoc prawną poza siedzibą Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem. Czynności wykonane poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem 
nie  będą  wliczone  do  czasu,  o  którym  mowa  w  ust.  2  i  nie  będą  podlegały  odrębnemu wynagrodzeniu”,  
w tym: 

a. Jaki zakres godzinowy przewiduje Zamawiający dla tych czynności, 
b. Jakiej treści mają być to czynności, mając na uwadze że to postanowienie nie odwołuje się do §1 

ust. 2 projektowanych postanowień umowy, 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przez sformułowanie „W ramach  zawartej umowy Wykonawca zapewnia również pomoc 

prawną poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. Czynności wykonane poza siedzibą Urzędu Miejskiego  

w Zawadzkiem nie  będą  wliczone  do  czasu,  o  którym  mowa  w  ust.  2  i  nie  będą  podlegały  odrębnemu 

wynagrodzeniu” należy rozumieć świadczenie usług określonych w pkt 3 SIWZ poprzez kontakt telefoniczny oraz 

mailowy. Zakres czasowy świadczonych usług będzie każdorazowo uzależniony od potrzeb Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 6 

Czy w przypadku dalszego trwania sytuacji epidemicznej SARS-CoV-2 Zamawiający dopuszcza, po uprzednim 
uzgodnieniu, świadczenie dyżurów w dwa obrane dni tygodnia w formie elektronicznej na platformie elektronicznej 
(typu MS Teams, Zoom, Skype itp.), 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza świadczenia dyżurów w obrane dwa dni tygodnia w formie elektronicznej 

na platformie elektronicznej. Wymagane jest świadczenie usług w siedzibie Zamawiającego w każdy poniedziałek 

oraz każdy czwartek. 

 

Pytanie nr 7 

Na potrzeby pkt 3 ppkt 3 na s. 2 SIWZ:  
a. ile postępowań tam wskazanych prowadzi albo bierze udział obecnie Zamawiający, 
b. ile takich postępowań średnio rozpoczyna, albo w których bierze udział jeśli ich nie rozpoczyna,  

w danym roku Zamawiający, biorąc pod uwagę 2019 rok i 2020 rok do dnia tego wniosku. 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że na chwilę obecną trwa 8 postępowań sądowych. W 2019 r. 

zostały wszczęte 3 postępowania, natomiast w 2020 r. - 5 postępowań. 

 
 

 

Pytanie nr 8  
Czy przez wymóg 5.2 pkt 3 SIWZ, że wykonawca „świadczył,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych 
świadczy-co  najmniej  1  usługę  polegającą  na  obsłudze  prawnej  jednostek  samorządu terytorialnego”, 



 

Zamawiający obejmuje również następujące usługi, o ile były świadczone przez ostanie 3 lata i zakończyły się w tym 
okresie albo trwają dalej: 

a. Bieżąca obsługa spółki komunalnej, której jedynym wspólnikiem jest jednostka samorządu 
terytorialnego (np. województwo), w określonej dziedzinie prawa, 

b. Sporządzanie opinii prawnych w określonej dziedzinie prawa, bezpośrednio na rzecz jednostki 
samorządu terytorialnego (np. województwa), gdy j.s.t. uzyskuje taką opinię prawną na podstawie 
umowy o świadczenie usług prawnych zawieranej na jedną opinie albo na pakiet takich opinii, 

c. Wykonywanie funkcji eksperta RPO 2014-2020 w danej dziedzinie, po wpisie na publiczną listę 
ekspertów na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, i sporządzanie opinii finansowanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego (województwo, jako Instytucję Zarządzającą), 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że formułując warunek udziału w postępowaniu polegający na  świadczeniu cyt. „co najmniej 

1 usługi polegającej na obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego” ma na myśli obsługę prawną 

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zbieżnym z całym przedmiotem zamówienia objętym niniejszym 

postępowaniem. 

 

Pytanie nr 9 

Na potrzeby pkt 5.4.3 pkt 1 SIWZ, i mając na uwadze, że informacje tam żądane z zasady są objęte ustawową 
tajemnicą adwokacką (art. 6 ust. 1 p.o.a.), a nadto z zasady są tajemnicami przedsiębiorstwa: 

d. Czy Zamawiający z urzędu traktować będzie te informacje jako tajemnice przedsiębiorstwa 
wykonawcy, a nadto informacje objęte tajemnicą ustawowo chronioną, 

e. Czy Zamawiający pozostawi te informacje w protokole postępowania, w razie złożenia dokumentów 
w tym przedmiocie, 

f. Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie tych okoliczności poprzez oświadczenie wykonawcy za 
ewentualnym okazaniem stosownych dokumentów, 

g. Czy Zamawiający wymaga składania okazywanych dokumentów na ww. okoliczności do protokołu 
postępowania, gdy wykonawca wykazuje te okoliczności oświadczeniem, o którym mowa w ww. pkt 
5.4.3 pkt 1  SIWZ. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 2 do 

SIWZ, a następnie na wezwanie Zamawiającego przedłożenia wykazu świadczonych usług zgodnie ze wzorem 

określonym w zał. nr 5 do SIWZ. Dane zawarte w załącznikach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, a wręcz 

przeciwnie stanowią informację publiczną.  

 

Pytanie nr 10 

Na potrzeby zwracania kosztów dojazdu przez Zamawiającego (§5 ust. 7), czy Zamawiający będzie zwracać te 
koszty powiększone o podatek VAT, jako że będzie to składowa świadczonej usługi, 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie §5 ust. 7 projektu umowy Zamawiający zobowiązuje się pokryć Wykonawcy koszty przejazdów w przypadku 

prowadzenia spraw poza właściwością miejscową sądu właściwego dla gminy Zawadzkie według stawek 

przewidzianych przepisami o używaniu samochodów prywatnych do celów służbowych lub pokryć koszty innego 

środka transportu - każdorazowo po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Pytanie nr 11 

Na potrzeby kosztów zastępstwa procesowego i ich rozdziału pomiędzy zamawiającego i wykonawcę: 
a. Czy Zamawiający potwierdza, że to zamawiającego obciążać będą wszelkie urzędowe należności 

w postępowaniach (typu opłata od pozwu, wpis, opłata skarbowa, zaliczka na biegłych itp.,) 
b. Kogo obciążać będzie podatek VAT od zasądzanych kosztów, 
c. Kto będzie wystawiać fakturę VAT sądowi albo innemu organowi w razie zasądzenia takich 

kosztów), 
d. Czy podatek VAT będzie wchodzić w zakres rozdziału kosztów (tzn. czy reguła podziału ma być 

przewidziana do kwoty brutto), 
e. W razie gdyby Zamawiający wymagał choćby częściowego pokrywania VAT przez pełnomocnika, 

czy Zamawiający dopuszcza przewidzenie w umowie, że w razie płatności na rzecz pełnomocnika  
z tytułu zasądzonych kosztów mają być przekazywane w kwocie powiększonej o VAT, a samo 
zasądzenie wobec tego będzie wnioskowane w kwocie powiększonej o VAT, gdyż wtedy, gdy będzie 



 

to zastrzeżone w umowie  o obsłudze, sąd organ/zasądzić ma te koszty w kwocie powiększonej  
o VAT (por. interpretacja Dyr. IS sygn. 2461-IBPP1.4512.839.2016.2.MG). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie koszty związane z prowadzeniem spraw sądowych ponosić będzie Zamawiający. 

 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego.   

Jednocześnie informuję, że nie ulega zmianie data, miejsce oraz godzina składania i otwarcia  ofert. 

 
 
 
 
 
  B U R M I S T R Z  
 
    Mariusz Stachowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia:               
    
1 x a/a   
 
        

 


