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Dotyczy postepowania prowadzonego pod nazwą  

„Obsługa prawna Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi” 
 
 

Wniosek 1: 

Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zmianę treści zapytania ofertowego w zakresie wskazanym poniżej. 

Zgodnie z pkt IV.1.2: W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że wykonał 

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 2 usług polegających na świadczeniu stałej obsługi prawnej dla jednostek samorządu 

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

związki, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia, przez łączny okres nie krótszy niż 18 miesięcy. 

Wskazujemy, że określenie konkretnych podmiotów na rzecz których wykonawca miałby nabyć 

doświadczenie jest niezgodne z zasadą konkurencyjności oraz w sposób znaczący ogranicza krąg 

wykonawców, którzy mają szanse wziąć udział w postępowaniu, a tym samym pozbawia Zamawiającego 

szansy na uzyskanie konkurencyjnych ofert. Opisany przez Zamawiającego zakres zamówienia wskazuje, 

że wsparcie ma obejmować świadczenie pomocy na rzecz prowadzonych postępowań przetargowych, 

a nie działalności bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. W świetle powyższego opisany warunek, 

a w ślad za nim kryterium oceny ofert, jest nieproporcjonalne i niezwiązane z przedmiotem zamówienia. 

W świetle powyższego wnoszę o zmianę warunku oraz kryterium oceny ofert na 

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że wykonał 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 2 usług 

polegających na świadczeniu stałej obsługi prawnej dla Zamawiających zobowiązanych do stosowania 

ustawy Pzp, przez łączny okres nie krótszy niż 18 miesięcy. 



 
 

 

Odpowiedź 1:  

Zgodnie z pkt IV Zapytania ofertowego zakres usługi będzie obejmował:  

1. Doradztwo prawne w zakresie: 

1.1. udzielania ustnych porad prawnych oraz sporządzanie pisemnych opinii prawnych oraz 

specjalistycznych ekspertyz prawnych, 

1.2. przygotowywanie projektów umów oraz opiniowanie pod względem formalno-prawnym 

projektów umów zawieranych przez zamawiającego i pism towarzyszących wykonywaniu 

zawartych umów przez zamawiającego, 

1.3. wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowywania postępowań oraz pomoc przy 

przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umów w zakresie 

partnerstwa, w tym stosowne ekspertyzy prawne, przygotowanie dokumentacji oraz projektów 

umów lub warunków ogólnych umów związanych z udzielanym zamówieniem publicznym, 

1.4. udział po stronie zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub 

które charakteryzują się wagą danego zadania dla zlecającego, poprzez pełnienie funkcji 

eksperta prawnego, 

1.5. zastępstwo prawne i procesowe w sprawach administracyjnych i karnych związanych 

z przedmiotem umowy, 

1.6. podejmowanie wszelkich wymaganych prawem czynności, niezbędnych do skutecznej 

ochrony interesów Zamawiającego,  

1.7. pozostałe prace zlecane przez Zamawiającego, niewymienione powyżej, a związane 

z przedmiotem zamówienia. 

2. Obsługę prawną w zakresie: 

2.1. zadań związanych z sytuacjami uzasadnionymi szczególnymi warunkami kontraktowymi 

(wielkość podmiotów - konsorcja, nietypowość źródeł finansowania). 

2.2. stosowania prawa Unii Europejskiej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, finansów 

publicznych, ochrony danych osobowych, pomocy publicznej, ustroju samorządowych osób 

prawnych i zakresu ich działalności, prawa podatkowego, prawa pracy, partnerstwa publiczno 

– prywatnego, prawa zamówień publicznych. 

2.3. zagadnień związanych z zakresem odpowiedzialności cywilnej, karnej lub dyscyplinarnej 

pracowników SŁOM. 

2.4. zagadnień związanych ze sporami kompetencyjnymi, rozliczeniami finansowymi i innych, 

między innymi z: organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz 

innymi państwowymi osobami prawnymi. 

 

Mając na uwadze powyższe, warunki udziału w postępowaniu zostały sformułowane proporcjonalnie do 

ww. zakresu świadczenia usługi dlatego Zamawiający stwierdza brak podstaw do uwzględniania wniosku. 

 


