
 

Szczecin, dnia 12 lutego 2019 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.13.2.2019.JMW 

Znak sprawy: BZP/6/19 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych – usług społecznych na: „Bieżącą obsługę prawną Gminy Miasto 

Szczecin”. 

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz  

z odpowiedziami: 

 

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1: 

 

 

Pytanie nr 1  

Czy dopuszczalne jest złożenie oferty na Część II zamówienia przez 4 prawników (każdy 

prowadzący swoją działalność gospodarczą), z czego 2 spełnia warunek posiadania trzyletniego 

doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz urzędu miasta na prawach powiatu? 

Odpowiedź:   

Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W 

związku z tym dopuszczalne jest złożenie oferty przez 4 podmioty wchodzące w skład konsorcjum. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą m.in. wykazać, że łącznie 

spełniają warunek określony w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 lit. b dla części II Instrukcji dla 

wykonawców, tj. dysponują lub będą dysponować minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia 

do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 ze zm.) lub zawodu adwokata zgodnie z 

ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1184 ze 

zm.) lub jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 05 

lipca 2002 roku o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej 

Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1874) oraz posiadającymi wpis na odpowiednią listę 

potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego. Każda z ww. osób powinna 

legitymować się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz 

urzędu miasta na prawach powiatu, w zakresie prawa podatkowego jako radca prawny, adwokat lub 

prawnik zagraniczny.  

Należy podkreślić, że przedmiot zamówienia może być realizowany wyłącznie przez osoby 

spełniające ww. warunek udziału w postępowaniu. 
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Pytanie nr 2 

Czy w ww. przypadku wszyscy 4 prawnicy powinni wchodzić w skład Konsorcjum czy też 

wystarczające będzie ujęcie prawników bez trzyletniego doświadczenia w wykazie osób (Załącznik 

nr 4)? 

Odpowiedź:  
Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W 

związku z tym dopuszczalne jest złożenie oferty przez 4 podmioty wchodzące w skład konsorcjum. 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy m.in. składają jeden wspólny wykaz osób, który 

powinien zawierać wskazanie minimum 2 osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu 

radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 r., poz. 2115 ze zm.) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o 

adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1184 ze zm.) lub jest prawnikiem zagranicznym 

wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 05 lipca 2002 roku o świadczeniu pomocy 

prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. 

poz. 1874) oraz posiadającymi wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu 

adwokata lub radcy prawnego. Każda z ww. osób powinna legitymować się co najmniej trzyletnim 

doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz urzędu miasta na prawach powiatu, w 

zakresie prawa podatkowego jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny.  

W przypadku spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, ujęcie w wykazie osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, dodatkowo osób, które nie 

posiadają wymaganego w Instrukcji dla wykonawców doświadczenia niezbędnego do realizacji 

zamówienia nie wpłynie na prawidłowość złożonej oferty. 

Należy podkreślić, że przedmiot zamówienia może być realizowany wyłącznie przez osoby 

spełniające ww. warunek udziału w postępowaniu. 

 


