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Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na 

świadczenie usług prawnych na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i jednostek przez nie 

obsługiwanych w roku 2022; Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PN-

07/GCUW/2021; Numer referencyjny z BZP: 2021/BZP 00272022 
 

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej Zamawiającym, na podstawie art. 284, ust. 2 

Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn.zm.), udziela następujących 

wyjaśnień w związku z przekazanym zapytaniem: 

Pytanie nr 1: Czy każdy z trzech radców, którzy byliby wskazani w § 4 ust. 10 umowy do jej 

wykonywania, musiałby świadczyć usługę w przypadku, gdyby radcowie ci wewnętrznie ustalili 

miedzy sobą (i w porozumieniu z zamawiającym), że całą usługę świadczy jeden z nich, zaś pozostali 

dwaj byliby zobowiązani do jej świadczenia tylko w przypadku np. choroby albo urlopu radcy 

dedykowanego do świadczenia usługi? 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wskazane do realizowania 

przedmiotu umowy faktycznie ją wykonywały. Zamawiający nie zgadza się na świadczenie obsługi 

przez jedną osobę. 

Pytanie nr 2: Czy istnieje możliwość zmiany §3 ust. 9 wzoru umowy poprzez wykreślenie w nim 

fragmentu: „a nadto kosztów sądowych lub administracyjnych (opłaty sądowe, egzekucyjne, 

administracyjne, skarbowe, podatki od czynności cywilno-prawnych, zaliczki na biegłego i inne podobne) 

oraz opłat za czynności notarialne, biegłego rewidenta, tłumacza przysięgłego i podobnych.” Wysokość 

tych opłat jest nieprzewidywalna, co może uniemożliwić wykonawcy prawidłową kalkulację usługi. 

Nadto zgodnie z art. 36 ust. 4 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego przyjętego uchwałą nr 3/2014 

nadzwyczajnego krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. radca prawny nie 

jest zobowiązany do ponoszenia za klienta opłat i wydatków w prowadzonej sprawie. Radca prawny nie 

ponosi odpowiedzialności za skutki prawne, jakie mogą powstać w następstwie ich nieuiszczenia. 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie widzi konieczności zmiany wskazanego zapisu, którego pełna 

treść brzmi: „Wynagrodzenie określone zgodnie z ust. 1 nie obejmuje: kosztów uzgodnionych 

uprzednio z Zamawiającym specjalistycznych konsultacji i opinii, w tym uzgodnionych uprzednio 

kosztów pozyskania usług prawnych osób trzecich oraz usług dodatkowych, a nadto kosztów 

sądowych lub administracyjnych (opłaty sądowe, egzekucyjne, administracyjne, skarbowe, podatki 

od czynności cywilno-prawnych, zaliczki na biegłego i inne podobne) oraz opłat za czynności 

notarialne, biegłego rewidenta, tłumacza przysięgłego i podobnych. O ile Strony nie uzgodnią 

inaczej, koszty te pokrywane będą bezpośrednio przez Wykonawcę.”  

Zamawiający jasno wskazuje, że realizacja czynności związanych z poniesieniem tych kosztów jest 

uprzednio konsultowana, a także dopuszczona jest możliwość ustalenia płatnika.  

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Termin składania ofert tj. 01.12.2021 r., godz.: 11:00 ulega zmianie. NOWY TERMIN 

składania ofert to 2.12.2021 r. godzina 11:00. 
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