Chorzów, dnia 29.10.2015 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:

Czy oprócz podania wartości zamówienia w tabeli w załączniku nr 2 do wniosku należy
podać wartość wykonanych/wykonywanych usług w liście referencyjnym, który podpisują
nasi klienci, są to informację wrażliwe i dlatego czy jest niezbędne aby w liście
referencyjnym był zapis tj. „w okresie współpracy z kancelarią od roku….łączna kwota usługi
kompleksowej bieżącej obsługi prawnej przez kancelarię przekroczyła kwotę 200.000,00 zł.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga podania wartości zamówienia w tabeli (załączniku nr 2 do wniosku) czyli
„Wykazie wykonanych lub wykonywanych usług” oraz załączenia dokumentu, np. listu
referencyjnego potwierdzającego, że wyszczególnione w wykazie usługi zostały wykonane należycie
(niekoniecznie z wartością świadczonej usługi).
Pytanie 2

Jaką ilością osób radców prawnych/adwokatów powinniśmy wskazać w załączniku nr 3 do
wniosku (nie podają Państwo żadnej minimalnej ilości).
Odpowiedź:
Zamawiający nie podaje minimalnej ilości radców prawnych lub adwokatów, którzy powinni być
zaangażowani do obsługi prawnej gdyż to Wykonawca po analizie określonego przez Zamawiającego
zakresu usługi (Opis przedmiotu zamówienia) powinien określić optymalną ilość osób, która wg
Niego jest wystarczająca bądź niezbędna do należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
Pytanie 3
W punkcie 2 ust. 1. 1) Ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym Zamawiający wskazał, że udzielenie
zamówienia
sektorowego mogą
ubiegać
się
Wykonawcy,
którzy:
„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”.
Pytanie 1: czy pomiędzy słowami: „przedsiębiorstw” oraz „spółek prawa handlowego” powinien
znajdować się przecinek, to znaczy, czy według Zamawiającego należy traktować w sposób rozłączny
przedsiębiorstwo, które nie musi być spółką prawa handlowego oraz spółkę prawa handlowego?
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający informuje, że na skutek oczywistej omyłki pisarskiej we wskazanym miejscu pomiędzy
słowami „przedsiębiorstw” oraz „spółek prawa handlowego” nie znalazł się przecinek. Tym samym
prawidłowy zapis brzmi: „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”.

Pytanie 2: czy w przypadku odpowiedzi pozytywnej przez Zamawiającego na Pytanie 1 przez
przedsiębiorstwo można rozumieć podmiot z wyłącznym, bezpośrednim udziałem Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego, nie będący spółką prawa handlowego?
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający uzna wymienione w pytaniu podmioty, jako spełnienie warunku udziału w postęowaniu.

