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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie postgpowania na uslugi spoleczne i inne
szczegolne uslugi o wartoSci mniejszej ni?wyruhonaw zlotych r6wnowartoS6 kwoty 750 000 euro

na: Swiadczenie uslug prawniczych w latach 2021i2022.

Numer postgpowania ZDMNM/DZP I I}4NS| 5 120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich odpowiada na pytania zadane
przezWykonawc6w.

Pytanie 1.

Zgodnie z pkt 5.4,2.2. ZamawiajQcy wymaga od Wykonawcy zal4czenia do Wykazu
uslug dowod6w potwierdzajqcych Swiadczenie uslug na rzeciz zamawiaj4cych
odbiorc6w uslug (w szczeg6lnoSci oryginaly lub potwierdzone za zgodno5d z oryginalem
kopie um6w o Swiadczenie pomocy prawnej, innych um6w cywilnoprawnych, um6w o
pracg, faktur).
W Swietle powyZszego, Wykonawca avraca sig z pytaniem cry Zamawiaj4cy w zvri1zku
z obszernoSci4 um6w realizowanych przez Wykonawcg na rzecz zamawiaj4cych
dopuszcza jako dow6d kopig pierwszej oraz ostatniej strony umowy o Swiadczenie uslug
prawnych zawartych z zamawiaj4cymi poSwiadczonych za zgodnoSd z oryginalem?
Wskazania wymaga, i2 umowy realizowane przez Wykonawcg s:l bardzo obszerne -
wigkszoSd z nich ma ponad 100 stron.

Prosimy r6wniei o wskazanie, czy takim dowodem mog4 by6 wystawione referencjg
przer. zamawiajqcych w rwiqzku z pelnieniem uslug na ich mecz.

OdpowiedZ 1.Pkt 5.4.2.2 ogloszenia odnosi sig do zalqcnika nr 3 do ogloszenia,VJ6ry z
kolei odnosi sig do uslug polegaj4cych na Swiadczeniu pomocy prawnej przez osobg, kt6ra
bgdzie uczestniczy 6 przy wykonywaniu zam6wienia.

Zamawiaj4cy nie wymaga dol4czenia um6w opiniowanych przez danego radcg
prawnego/adwokata/prawnika zagranicznego w trakcie realizacji umowy o Swiadczenie uslug
prawnych, tylko dol4czenia na potwierdzenie spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu
um6w o Swiadczenie uslug prawnych. Jeheli umowy o Swiadczenie uslug prawnych licz4
ponad 100 stron to Zarnawiaj4cy wymagazalqczenia ich w caloSci.

Dowodem mogQ byd wystawione referencje przez zamawiaj4cych w zwiqzku z pelnieniem
uslug prawnych na ichrzecz.
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Pytanie 2.

Zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia dla CzgSci I ZamawiaiQcy wymaga, aby

uJugi byty Swiadcione osobi5cie w wymiarze 90 godzin miesigcznie w siedzibie

Zaiawiajqcego w godzinach pracy Ztmawiaiqcego, codziennie w dniach robocrych
(poniedziaiek-- pi4tek z wyl4czeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach

ustalonych z Zamaw iafilcym.
Czy w obecnie panujqcej sytuacji rwiqzanei z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-

CjV-Z (Covid-l9) rtzvtt. r,koronawirus" Zamawiaj4cy przewiduje moiliwoSd Swiadczenia

uslug w formie zdalnej za pomocrl Srodk6w komunikacji na odlegloS6, np. za pomocQ

komunikator6w typu MS Teams, Skype etc.? Wykonawca wskazuje, D posiada w pelni

przygotowane zaplecze informatyczne umoiliwiaj4ce pelnienie takich uslug w spos6b

natittyty, posiada r6wnie2 kwalifikowany podpis elektroniczny dla kaidej z os6b z

zespolu Kancelarii.
Wykonawca wskazuje, i2 w chwili obecnej wszystkie uslugi Swiadczone n^ rzecz innych

Zimtwizj4cych pelni w formie zdalnej, zatem ma doskonale doSwiadczenie w tej

materii.

OdpowiedZ 2. Zarnaviaj1cy nie przewiduje mo2liwoSci Swiadczenia uslug w formie zdalnej

r" p"*".q Srodk6w komunikacji na odlegloSd, np. za pomocQ komunikator6w typu MS

Teams, Skype etc.

Mo2liwo66 Swiadczenia pomocy prawnej poza siedzibqZarnaviaj4cego zostalaprzewidziana

($ 2 ust. I wzoru umotvy) w przypadku koniecznoSci wykonania przedmiotowych uslug

piawniczych poza siedzib4 Zanawiaj4cego, w szczeg6lnoSci w przypadku zastgpstwa

procesowego.
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