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Szczecin, 24.01.2017 r. 

   

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu  

Nasz znak: BZP-S.271.8.2.2017.WS 
Znak sprawy: BZP/95/16 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych – usługi społeczne na: „BieŜącą obsługę prawną Gminy 
Miasto Szczecin”. 
 
Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie nr 1  
Zgodnie z postanowieniami pkt 2 lit b) rozdziału IV Instrukcji dla Wykonawców (dla części 
III) – Wykonawca musi 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 2016 r. poz. 233) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z 
dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1999) 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 posiadającą wpis na odpowiednią 
listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego. KaŜda z ww. osób 
powinna legitymować się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy 
prawnej jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny w bieŜącej obsłudze prawnej 
urzędów gminy, w tym co najmniej 12 miesięcznym doświadczeniem w świadczeniu pomocy 
prawnej w bieŜącej obsłudze prawnej urzędu miasta na prawach powiatu. 
Ponadto, zgodnie z par. 5 ust. 1 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 6c do Instrukcji 
dla Wykonawców, w celu świadczenia bieŜącej obsługi prawnej Wykonawca zapewni w 
siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 
obecność minimum 2 osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy 
prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego. Z ust. 3 tego paragrafu wynika natomiast, 
Ŝe Wykonawca zobowiązany jest skierować do świadczenia bieŜącej obsługi prawnej osoby 
spośród osób wskazanych w ofercie. 
Czy w świetle przytoczonych zapisów Zamawiający wyraŜa zgodę na taką zmianę projektu 
umowy, aby dopuszczalne było jednoczesne zapewnienie przez Wykonawcę obecności min. 
dwóch osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata 
lub prawnika zagranicznego legitymujących się min. trzyletnim doświadczeniem w 
świadczeniu pomocy prawnej na rzecz urzędu gminy lub starostwa powiatowego przy czym 
co najmniej jedna z tych dwóch osób będzie legitymować się co najmniej trzyletnim 
doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej jako radca prawny, adwokat lub prawnik 
zagraniczny w bieŜącej obsłudze prawnej urzędów gminy lub starostw, w tym co najmniej 12 
miesięcznym doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej w bieŜącej obsłudze prawnej 
urzędu miasta na prawach powiatu? 
Odpowiedz nr 1 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na taką zmianę. Instrukcja dla wykonawców pozostaje bez 
zmian. 
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Pytanie nr 2 
Zgodnie z pkt 1 ppkt 1 Rozdziału IV Instrukcji dla Wykonawców o udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniŜej określone warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
- zamawiający uzna, Ŝe wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
zapewniającej naleŜyte wykonanie zamówienia, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe (Część III pkt 
b) jego średnioroczny obrót netto w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (2014, 2015, 
2016), a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 
500.000 zł. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z 
wykonawców w całości. 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę ww. warunku udziału w postępowaniu w ten 
sposób, Ŝe w przypadku składania oferty wspólnej warunek średniorocznego obrotu netto w 
ostatnich trzech latach obrotowych (2014, 2015, 2016)  na poziomie minimum 500.000 zł: 
1) musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości albo  
musi spełniać maksymalnie dwóch wykonawców, przy czym dopuszcza się moŜliwość 
sumowania średniorocznych obrotów netto kaŜdego z nich? 
Odpowiedz nr 2 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na taką zmianę. Instrukcja dla wykonawców pozostaje bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 3 
Zgodnie z pkt 1 ppkt 2 lit a) Rozdziału IV Instrukcji dla Wykonawców o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniŜej określone warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące:  zdolności technicznej lub zawodowej; zamawiający 
uzna, Ŝe wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające 
naleŜyte wykonanie zamówienia, jeŜeli wykonawca wykaŜ, Ŝe: wykonał naleŜycie w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: 1 usługę podobną polegającą na 
świadczeniu przez okres minimum 360 dni bieŜącej obsługi prawnej urzędu miasta na 
prawach powiatu o wartości nie mniejszej niŜ 100.000 zł brutto w okresie 360 dni (bez 
zastępstwa procesowego), z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli Wykonawca wykaŜe usługę będącą w 
trakcie realizacji, na dzień składania ofert, usługa ta powinna być wykonywana przez okres 
min. 360 dni, na kwotę nie mniejszą niŜ 100.000 zł brutto. 
Czy Zamawiający uzna za spełniony ww. warunek udziału w postępowaniu w przypadku gdy 
wykonawca, przez okres dłuŜszy niŜ 360 dni świadczył obsługę prawną na rzecz urzędu 
miasta na prawach powiatu, w zakresie której m.in. osobiście udzielał porad prawnych, 
opiniował projekty umów, porozumień, akty prawne, sporządzał opinie prawne, podpisując 
się swoim imieniem i nazwiskiem oraz tytułem zawodowym radca prawny, mimo, iŜ 
formalną umowę z urzędem miasta miał podmiot (inny wykonawca), który zlecał wykonanie 
ww. czynności wykonawcy? Rzeczywistym beneficjentem usługi wykonywanej przez 
wykonawcę był jednak urząd miasta na prawach powiatu. 
Z istoty wykonywania zawodu radcy prawnego wynika, Ŝe wykonuje on swój zawód 
samodzielnie i niezaleŜnie od łączących go stosunków prawnych ze zleceniodawcą. Zgodnie z 
art. 14 ustawy o radcach prawnych radca prawny prowadzi samodzielnie sprawy przed 
organami orzekającymi, dbając o naleŜyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo 
środków dla ochrony uzasadnionych interesów jednostki organizacyjnej. Poza tym, radca 
prawny nie jest związany poleceniem co do treści opinii prawnej (art. 13). Analogiczne 
kompetencje dotyczą adwokatów. Oznacza to, ze doświadczenie zdobyte przez radcę 
prawnego, który na podstawie umowy zlecenia świadczył pomoc prawną na rzecz urzędu 
miasta na prawach powiatu jest toŜsame z doświadczeniem posiadanym przez wykonawcę, 
który miał formalną umowę zawartą z tym urzędem miasta na prawach powiatu. 
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Odpowiedz nr 3 
Opisana wyŜej przez Wykonawcę usługa nie mieści się w opisie usługi podobnej dla części 
III zamieszczonym w Instrukcji dla wykonawców.  
Zgodnie z pkt 1 ppkt 2 lit a) Rozdziału IV Instrukcji dla wykonawców, zamawiający uzna, Ŝe 
wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające naleŜyte 
wykonanie zamówienia, jeŜeli wykonawca wykaŜ, Ŝe: wykonał naleŜycie w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, minimum: 1 usługę podobną polegającą na świadczeniu przez 
okres minimum 360 dni bieŜącej obsługi prawnej urzędu miasta na prawach powiatu o 
wartości nie mniejszej niŜ 100.000 zł brutto w okresie 360 dni (bez zastępstwa 
procesowego), z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli Wykonawca wykaŜe usługę będącą w trakcie 
realizacji, na dzień składania ofert, usługa ta powinna być wykonywana przez okres 
min. 360 dni, na kwotę nie mniejszą niŜ 100.000 zł brutto. 


