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PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO IWZ. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE W RAMACH PROJEKTU STREFA
ROZWOYOU 2 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ

W pkt III Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 ppkt 6 wskazaliście Państwo iż przedmiotem
zamówienia będzie również prowadzenie w imieniu Zamawiającego ewentualnych spraw sądowych
przed sądami, organami administracyjnymi i innymi organami, powołanymi do rozstrzygania sporów
- czy koszty zasądzone w takich postępowaniach będą należne dla Wykonawcy ?
Nie.
Co w sytuacji jeśli działania realizowane przez Wykonawcę przekroczą 90 godzin miesięcznie ? Czy
„nadgodziny” będą przez Państwa rozliczane ? Jeśli tak, to na jakich zasadach ?
Cena świadczenia usług wskazana w ofercie jest ostateczna i uwzględnia całość świadczonych usług.
Zamawiający nie przewiduje dopłat za świadczenie usług.
W jakim czasie Wykonawca będzie informowany o konieczności uczestniczenia w czynnościach
opisanych w pkt III Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 ppkt 7 udział w negocjacjach, innych
spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, posiedzeniach organów, postępowaniach
administracyjnych – związanych z realizacją powierzonych usług; ppkt 8 udział w spotkaniach
informacyjnych dla uczestników projektu oraz w czasie prowadzenia kontroli, w tym wizyt
monitoringowych oprócz świadczenia usług w siedzibie zamawiającego ?
Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego o spotkaniach w możliwie najszybszym czasie.
Jednak ostatecznie wiele zależy od sytuacji wynikającej z konieczności uczestniczenia Wykonawcy w
spotkaniach. Zgodnie z IWZ: Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzi na składane przez
Zamawiającego pytania w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, a w przypadkach nagłych do
zapewnienia ciągłości świadczenia usług również w dni wolne od pracy. Szczegółowe postanowienia
dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącej
załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
Czy wykonawcy będzie przysługiwał zwrot kosztów dojazdu, o którym mowa § 3 ust. 3 Załącznika nr
6 „Umowa na świadczenie obsługi prawnej”, w przypadku gdy postępowanie sądowe, lub przed
innymi organami, o których mowa w pkt III Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 ppkt 6 będą
znajdować się w odległości ponad 50 km od siedziby Zamawiającego ?
Zgodnie z § 3 ust. 3 Załącznika nr 6 do IWZ „Umowa na świadczenie obsługi prawnej”:
W razie wykonywania usługi prawnej w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, znajdującej się w
odległości ponad 50 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów dojazdu
w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr dla
samochodu powyżej 900 cm3, zgodnie z aktualną treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, nie będących
własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

