
        Chorzów, dnia 27.10.2015 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: DO/613/2015. 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie negocjacji handlowych z ogłoszeniem pn.: „Bieżąca obsługa prawna Spółki w 2016 roku,           

z opcją przedłużenia” – nr sprawy: DO/613/2015, wyjaśniam: 

 

Pytanie 1:  
Zamawiający w dodatkowych informacjach Opisu Przedmiotu Zamówienia zawarł następujące 

postanowienie dotyczące wykonywania stałej bieżącej obsługi prawnej w formie dyżurów: 

 „Dyżur Radcy prawnego/Adwokata w siedzibie Zamawiającego w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) po 8 godzin dziennie – w godzinach od 7.00 do 15.00. 
(bieżąca obsługa prawna funkcjonalnych komórek organizacyjnych zlokalizowanych  

w Chorzowie oraz Zakładu Usługowo Remontowego i Zakładu Torów i Sieci). Zamawiający 

oczekuje pełnienia dyżuru przez danego Radcę prawnego/Adwokata co najmniej 2 razy                 

w tygodniu, 

 Dyżur w siedzibie każdej z terenowych komórek organizacyjnych Spółki wg harmonogramu 

ustalonego przez Zamawiającego - udzielanie konsultacji prawnych po 3 godziny w tygodniu: 

◦ Rejon Nr 1 Będzin, ul. Piastowska 29, 

◦ Rejon Nr 2 Katowice, ul. 1-go Maja 152, 

◦ Rejon Nr 3 Bytom, ul. Drzewna 2, 

◦ Rejon Nr 4 Gliwice, ul. Chorzowska 150.” 

Zamawiający napisał, iż dyżury świadczone będą przez Wykonawcę w dni robocze – od  poniedziałku do 

piątku po 8 godzin dziennie – w godzinach od 7:00 do 15:00. W tym samym punkcie Zamawiający określił, że 

oczekuje pełnienia dyżuru co najmniej 2 razy w tygodniu. 

W związku z powyższym bardzo proszę o wyjaśnienie ile godzin tygodniowo Wykonawca ma świadczyć usługi 

w siedzibie Zamawiającego oraz przez ile Radców prawnych/Adwokatów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie świadczył usługę w sposób zapewniający ciągłość 

prowadzenia sprawy przez jednego – tego samego prawnika, w związku z tym  Zamawiający oczekuje 

pełnienia dyżurów przez danego Radcę prawnego/Adwokata co najmniej 2 razy w tygodniu. 

 

Pytanie 2 

W związku z ogłoszonym przetargiem na obsługę prawną spółki wnoszę  o wyjaśnienie warunku oraz 

uzasadnienie zasadności, celowości  niżej wskazanego kryterium: 

Jednym z wymagań stawianych  wykonawcy jest „udokumentują wykonanie /wykonywanie w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

dwóch usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dużych przedsiębiorstw spółek prawa 

handlowego o wartości minimum 200.000,00 zł netto każda lub udokumentują 

wykonanie/wykonywanie ww. zakresie i okresie jednej usługi o wartości minimum 400.000,00 zł 

netto”.  

Czy warunek ten sprowadza się do przedstawienia  2 faktur na obsługę prawną  w kwocie nie niższej 

niż 200 000 netto lub jednej faktury na kwotę 400 000 zł netto? 

Z jakich powodów Zamawiający  uznał kryterium wystawionej faktury za usługi prawne jako warunek 

udziału w postępowaniu i wykazania wiedzy i doświadczenia? 

Zgodnie z ustawą  i celem przepisu Zamawiający powinien doprecyzować swoje oczekiwania w 

zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy, tak aby wyeliminować z udziału  

w postępowaniu wykonawców, którzy nie będą w stanie wykonać dostaw lub usług należycie, Art. 22 

ust. 4 Pzp wymaga, aby opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy                   



i doświadczenia był związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia. Co wydaje się z opisu zamówienia niezachowane i niecelowe. 

Opisując warunek posiadania wiedzy i doświadczenia oraz sposób dokonania oceny spełniania tego 

warunku Zamawiający powinien uwzględnić ograniczenie wynikające z art. 25 ust. 1 zdanie 1 Pzp 

(„W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie 

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania”). Opis warunku 

posiadania wiedzy i doświadczenia oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku posiadania 

wiedzy i doświadczenia zależy od rodzaju i specyfiki zamówienia publicznego, w tym stopnia jego 

skomplikowania, a także zakresu wymaganych wiadomości lub umiejętności do jego wykonania. 

Moim zdaniem postawiony warunek nie spełnia w/w kryteriów i ma na celu wykluczenie 

wykonawców spełniających kryteria fachowości i doświadczenia potrzebnych do należytego 

wykonania zamówienia. 

 

 Odpowiedź: 

 

Zamawiający określając warunek udziału w postępowaniu, jakim jest posiadanie odpowiedniego 

doświadczenia, jest zobowiązany do ustalenia wymagań w tym zakresie na takim poziomie, aby 

wszyscy wykonawcy dysponujący doświadczeniem wystarczającym dla prawidłowej realizacji 

zamówienia byli w stanie go osiągnąć. Przy czym, nie oznacza to, iż zamawiający musi w taki sposób 

określać opis sposobu spełniania warunku w zakresie posiadania przez wykonawcę doświadczenia               

i wiedzy, aby były w stanie spełnić go wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Nie 

można w takiej sytuacji mówić o dyskryminacji wykonawców nieposiadających odpowiedniego 

doświadczenia czy wiedzy, skoro z założenia zamówienie nie może być dostępne dla wszystkich, ale 

tylko dla takiej grupy podmiotów działających na rynku, która daje gwarancję należytego wykonania 

zamówienia. 

Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

należy do wyłącznych praw i obowiązków zamawiającego. Zamawiający w tym zakresie ograniczył 

się do ustalenia poziomu niezbędnego, zapewniającego, że wykonawca który spełni opisane przez 

niego warunki udziału w postępowaniu wykona zamówienie w sposób określony w warunkach 

zamówienia. Opis warunków udziału w postępowaniu jest adekwatny do celu, jaki zamierza osiągnąć. 

Tym celem jest wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, 

udokumentuje wykonanie/wykonywanie co najmniej dwóch usług w zakresie kompleksowej obsługi 

prawnej dużych przedsiębiorstw spółek prawa handlowego o wartości minimum 200.000,00 zł netto 

każda lub udokumentują wykonanie/wykonywanie ww. zakresie i okresie jednej usługi o wartości 

minimum 400.000,00 zł netto.  

 

Udokumentuje wykonanie/ wykonywanie – to znaczy dołączy do wykazu wykonanych usług dokumentu 

potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z zapisami pkt 3 

pkt 3) Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym. 


