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Byczyna, dnia 20.02.2015 r. 

WG. 2600.5.1.2015 Asz 

 
Wszyscy wykonawcy 

 
 

Odpowiedź na zapytania  
 

 
 

II. Zapytanie o cenę 

Dotyczy zadania: „Obsługa prawna Gminy Byczyna” 

 
 Do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie zaproszenia do składania ofert dla zadania „Obsługa 

prawna Gminy Byczyna”. Poniżej przedstawiam zapytania wraz z odpowiedziami. 

 

1. Czy obsługa prawna Gminy Byczyna obejmuje obsługę prawną samego Urzędu Gminy czy również jednostek 
organizacyjnych gminy, instytucji kultury etc.? 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia obsługi prawnej w siedzibie Urzędu 2 razy w tygodniu 
po 6 h, jak również w kontakcie telefonicznym i mailowym według potrzeb w pozostałych 3 dniach tygodnia? 

3. Czy w zakres obsługi prawnej wchodzi również reprezentacja Gminy przed sądami powszechnymi wszystkich 
instancji i Sądem Najwyższym? – Zamawiający określił, iż wymaga reprezentacji jedynie w postępowaniach 
administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Postępowanie sądowo-administracyjne w dosłownym 
brzmieniu odbywa się jedynie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem 
Administracyjnym. 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamiast zaświadczeń - oświadczeń Wykonawcy o nie 
zaleganiu z zapłatą podatków i składek ZUS? – uzyskanie zaświadczeń jest utrudnione w tak krótkim czasie 
na składanie ofert. 

5. Par. 4 ust. 2 umowy – jakiego rodzaju koszty dojazdu samochodem zwraca Zamawiający Wykonawcy? – czy 
są to również dojazdy do siedziby Urzędu z siedziby Kancelarii - należne Wykonawcy niezależnie od ustalonej 
stawki miesięcznej za obsługę prawną?   

 

ad. 1 Przedmiotem zapytania/umowy jest wyłącznie obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Byczynie. Nie dotyczy 

jednostek organizacyjnych gminy. 

 ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości obsługi prawnej mniej niż 4 razy w tygodniu. Obsługa realizowana 

jest w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Byczynie. 

 ad. 3 Tak, jak zostało to określone w zapytaniu i wzorze umowy Wykonawca reprezentuje Zamawiającego  

w postępowaniach sądowo-administracyjnych, tj. przed WSA i NSA. 

 ad. 4 Wymaganym jest zaświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą podatków i składek ZUS. 

 ad. 5 W koszty dojazdu samochodem nie wlicza się kosztów dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 
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