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Dotyczy postepowania prowadzonego pod nazwą  

„Obsługa prawna Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi” 
 
 

Pytanie 1:  

W zakresie warunku - co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu pomocy prawnej przez łączny okres 

nie krótszy niż 24 miesiące , w tym jednej dla jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów 

których członkami były jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia międzygminne, 

stowarzyszenia przez okres co najmniej 3 miesięcy: 

- czy ten warunek muszą spełniać wszystkie osoby wskazane do realizacji zamówienia, czy też tylko jedna 

z osób wskazanych lub doświadczenie wszystkich wskazanych osób sumuje się,  

- czy każda z w/w usług musi być wykonywana na podstawie umowy zawartej na min. 24 msc (czy też 

mogą być np. 2 umowy każda na okres 1 roku na rzecz jednego podmiotu), 

- czy w ramach usługi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego może być świadczona usługa na rzecz 

jednostki organizacyjnej gminy, w formie jednostki budżetowej, np. zarząd transportu miejskiego czy 

zarząd dróg miejskich. W razie odpowiedzi twierdzącej czy  będą to dwie usługi (np. dwa zarządy) czy 

jedna np. na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego (gmina). 

Odpowiedź 1: 

Zgodnie z punktem VI.1.2 Zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: 

- W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować 

co najmniej jedną osobą, która wykonała należycie wymagany zakres. 

- W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować 

co najmniej jedną osobą, która wykonała należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) usługi polegające na 

świadczeniu pomocy prawnej przez łączny okres nie krótszy niż 24 miesiące. 

- W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować 

co najmniej jedną osobą, która wykonała należycie usługi polegające na świadczeniu pomocy prawnej, 

w tym 1 (jednej) dla jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, których członkami były 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia. 

Powyższy zapis wskazuje związki, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia, które stanowią odrębne 

jednostki. 



 
 

 

Pytanie 2: 

W zakresie kryterium - czy doświadczenia wskazanych osób sumują się i czy dotyczą również jednostek 

o których mowa powyżej (tiret trzeci). 

Odpowiedź 2: 

Zgodnie z punktem VI.1.2 Zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia 

wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną 

osobą, która wykonała należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) usługi polegające na świadczeniu pomocy prawnej przez 

łączny okres nie krótszy niż 24 miesiące, w tym 1 (jednej) dla jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych podmiotów, których członkami były jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 

porozumienia międzygminne, stowarzyszenia, przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

 

Pytanie 3: 

W ramach świadczenia zlecenia -  dyżurów  3 razy w tygodniu po 4 godziny - czy Zamawiający dopuszcza 

świadczenie dyżurów zdalnie (w wyjątkowych okolicznościach - pandemia). 

Odpowiedź 3: 

Zgodnie z punktem V.8.1. Zapytania ofertowego - warunki realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje 

się, iż w ramach realizacji umowy będzie świadczył obsługę prawną, w sposób następujący: minimum 

jedna osoba zostanie oddelegowana do wykonywania usług objętych zamówieniem w wymiarze 4 godzin 

dziennie, przez co najmniej 3 dni robocze w tygodniu w siedzibie Stowarzyszenia. 

Wykonawca nie wyklucza umożliwienia pracy zdalnej zgodnie art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

Pytanie 4: 

Oprócz w/w dyżurów, ile godzin pracy przewiduje Zamawiający w pozostałe dwa dni robocze w tygodniu 

(ile to było średnio w poprzednim roku , średnio tygodniowo lub miesięcznie). 

Odpowiedź 4: 

Zgodnie z punktem V.8.2. Zapytania ofertowego - warunki realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje 

się, iż w ramach realizacji umowy będzie świadczył obsługę prawną, w sposób następujący: minimum 

jedna osoba dostępna w pozostałe dni robocze tygodnia poza siedzibą Zamawiającego w godz. 8.00-

19.00; wymagany czas reakcji 2 godziny. 

 

 

 



 
 

Pytanie 5: 

Ile spotkań było w poprzednim roku organizowanych przez Zamawiającego poza dyżurami (średnio 

w tygodniu lub miesiącu). 

Odpowiedź 5: 

Średnia roczna ilość posiedzeń organów Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny wynikająca 

z ostatnich 3 latach wynosi: 

-  dla posiedzeń Zarządu SŁOM 10 spotkań/ rocznie 

- dla posiedzeń Rady 4 SŁOM spotkania/ rocznie. 

Pytanie 6: 

Ile spraw sądowych jest obecnie prowadzonych przed sądami lub organami administracyjnymi, czy 

Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego, zastępstwa przed 

KIO - na jakich zasadach, w jakiej wysokości. 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający obecnie nie prowadzi żadnych spraw przed sądem lub organami administracyjnymi. 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego, zastępstwa 

przed KIO. Za wykonanie obsługi prawnej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w umowie, zgodnie 

z § 9. Wynagrodzenie wzoru umowy (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego). 

 

 


