
 

 

Informacja o prowadzonym przez Tramwaje Śląskie S.A. rozpoznaniu 

rynku na wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze prawnej 

Spółki w 2012 roku. 

 
 

Opis usługi: 

 

1. Zakres usług obejmuje w szczególności: 

a) sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych, w zakresie m.in. 

prawa pracy, finansowego, cywilnego, gospodarczego, podatkowego, 

administracyjnego, spółek handlowych; 

b) sporządzanie projektów i opiniowanie umów; 

c) nadzór prawny nad realizacją głównej umowy przewozowej; 

d) przygotowywanie lub opiniowanie projektów wewnętrznych zarządzeń i innych 

wewnętrznych aktów normatywnych Zamawiającego; 

e) obsługa prawna z zakresu zamówień publicznych; 

f) ogólny nadzór prawny nad procedurami przetargowymi, w tym nad 

przygotowaniem dokumentacji przetargowych; 

g) reprezentowanie Zamawiającego przed organami wymiaru sprawiedliwości, 

organami administracyjnymi i urzędami; 

h) uczestniczenie wg potrzeb Zamawiającego w prowadzonych rokowaniach                    

i negocjacjach, którym celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku 

prawnego; 

i) zapewnieniu w ramach powyższych działań wszelkich wymaganych prawem 

czynności niezbędnych do skutecznej ochrony interesów Zamawiającego; 

j) osobiste uczestnictwo w ważnych posiedzeniach zwoływanych przez 

Zamawiającego; 

k) redagowanie pism o znaczeniu prawnym i urzędowym dla Zamawiającego; 

l) windykacja należności; 

m) nadzór nad egzekucją należności cywilnoprawnych; 

n) obrona interesów Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach i sporach                 

z jego udziałem; 

o) pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjno-kadrowych; 

p) udzielanie wyjaśnień, co do obowiązujących przepisów prawa - udzielanie 

bieżących konsultacji telefonicznych- wyznaczenie konsultanta; 

q) reprezentowanie Zamawiającego w sprawach o znaczeniu prawnym, w kontaktach           

z wykonawcami realizującymi dostawy, roboty budowlane lub usługi na rzecz 

Zamawiającego; 

r) w wyjątkowych sytuacjach, pełnienie zastępstwa o obsłudze organów Spółki tj. 

przygotowywanie materiałów oraz udział w spotkaniach Walnego Zgromadzenia 

jak również przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez ten organ; 

s) w wyjątkowych sytuacjach, pełnienie zastępstwa - opiniowanie oraz w miarę 

potrzeby sporządzanie projektów uchwał Rady Nadzorczej, a także – o ile 

Zamawiający uzna to za konieczne – udział w posiedzeniu tego organu. 

 

 

 

 



Dodatkowe informacje: 

 

1. Wykonywanie stałej bieżącej obsługi prawnej w formie dyżurów: 

 dyżur 1 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;  

 dyżur wg harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego - udzielanie konsultacji 

prawnych po 3 godziny w tygodniu w każdej z  terenowych komórek 

organizacyjnych Spółki tj.: 

 

- Rejon Nr 1 w Będzinie, ul. Piastowska 29; 

- Rejon Nr 2 w Katowicach, ul. 1-go Maja 152; 

- Rejon Nr 3 w Bytomiu, ul. Drzewna 2; 

- Rejon Nr 4 w Gliwicach, ul. Chorzowska 150: 

- ZUR w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5. 

 

Dyżury muszą być pełnione niezależnie od wykonywania zastępstwa procesowego lub 

innych czynności wykonywanych na potrzeby Zamawiającego – w Spółce 

prowadzonych jest średnio rocznie 60 spraw sądowych. 

 

2. Wykonawca będzie wykonywał ww. czynności w terminach gwarantujących ich należyte        

wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług                    

i z należytą  troską o finanse oraz interes prawny Zamawiającego. 

 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższego standardu świadczonych 

usług przy uwzględnieniu ich zawodowego charakteru, na okoliczność czego wyznaczy 

koordynatora obsługi prawnej, jako odpowiedzialnego za całokształt spraw 

prowadzonych przez Wykonawcę. 

2) Obsługa prawna Zamawiającego musi być prowadzona przez prawników posiadających 

wpis na listę radów prawnych lub adwokatów. 

3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę pracowników, którzy w imieniu 

Wykonawcy świadczyć będą obsługę prawną na rzecz Zamawiającego. 

4) Merytoryczny oraz dyscyplinarny nadzór i kierownictwo nad zatrudnionymi przez 

siebie pracownikami świadczącymi obsługę prawną na rzecz Zamawiającego sprawuje 

Wykonawca. 

5) Wykonawca zapewnia świadczenie obsługi prawnej w siedzibie Zamawiającego w 

sposób stały. Harmonogram pracy prawników będzie stanowił integralną część umowy. 

Wykonawca, w razie uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, zapewnia świadczenie 

obsługi prawnej w siedzibie Zamawiającego ponad godzinami, o których mowa w 

zdaniu pierwszym. 

6) Wykonawca zapewnia obsługę prawną poza siedzibą Zamawiającego, jeżeli jest to 

niezbędne do wykonania określonych czynności faktycznych lub prawnych. 

7) Zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę w harmonogramie pracy do obsługi 

Zamawiającego jest możliwa po złożeniu pisemnego wniosku i wymaga wyrażenia 

zgody przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 

czynności stanowiących obsługę prawną. 

 



2. Cena usługi musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem powyższej 

usługi w rozliczeniu miesięcznym, z uwzględnieniem kosztów związanych                      

z pełnieniem zastępstwa procesowego, kosztów podróży, zakwaterowania itp.  

 

3. Termin realizacji usługi – 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

4. Termin i adres przesyłania formularzy informacyjnych:  

 

  Formularze informacyjne należy złożyć do dnia: 13.12.2011r. na adres: 

 

Tramwaje Śląskie S.A. 

 ul. Inwalidzka 5,  

 41-506 Chorzów 

Nr faksu (32) 2510-096 

E-mail: przetargi@tram-silesia.pl 

 
 z adnotacją na kopercie: „FORMULARZ INFORMACYJNY – OBSŁUGA PRAWNA)  

 

 

 

Uwaga: Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja 

ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku w wykonywanych tego rodzaju usług i uzyskanie 

wiedzy nt. wykonawców i kosztów przeprowadzania opisanej usługi. 

 

Tramwaje Śląskie S.A. po przeprowadzeniu rozpoznania rynku przeprowadzą w bieżącym 

roku  postępowanie w formie negocjacji handlowych. 

 

 

Załącznik : Formularz informacyjny 

 

 

 

Podpisał: Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny 

     Tadeusz Freisler 
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