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Gdańsk, dnia 15.09.2017 r.
Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 14/U/Adm/2017 z dnia 11.09.2017 r. - Świadczenie
kompleksowych usług prawnych (doradztwo prawne wraz z zastępstwem procesowym).
PYTANIA I WYJAŚNIENIA
W imieniu Zamawiającego – IMP PAN informuję, że dnia 14.09.2017 r. wpłynęło od
Wykonawcy następujące zapytania dotyczące treści SOPZ:
Pytanie 1:
Czy Zamawiajacy może oszacować jakiej wielkości zaangażowanie prawników będzie wymagane
przy realizacji przedmiotu zamówienia, np. w wymiarze etatów lub szacowanej liczby godzin
w miesiącu?
Odpowiedź 1:
Zamawiajacy nie jest w stanie przewidzieć ilości spraw wymagających obsługi prawnej i w związku
z tym nie jest w stanie rzetelnie oszacować wielkości zaangażowania. Jest to jednak na pewno więcej
niż jeden etat, może nawet więcej niż dwa.
Pytanie 2:
W związku z zapisem z pkt II.2., tj. „Zamawiający wymaga aby w celu wypełnienia obowiązków
Wykonawca zapewnił obecność w siedzibie Zamawiającego jednego radcę prawnego lub adwokata
wskazanego w ofercie” - prosimy o udzielenie następujących informacji:
a) jakiej liczby prawników o wskazanych kwalifikacjach oczekuje Zamawiający przy realizacji
niniejszej usługi;
b) w jakim zakresie określny w pkt II.11. wymiar dyżuru pełnionego przez wskazanego prawnika
(opisanego jako przynajmniej 1 x w tyg i nie mniej niż 2 godz.) może ulec zwiększeniu w
zakresie częstotliwości lub liczby godzin;
c) czy w pkt 6. Formularza ofertowego należy wskazać jedynie osoby dedykowane do obsługi,
czy też dodatkowo należy opisać ich doświadczenie.
Odpowiedź 2:
a) Zamawiajacy przy realizacji niniejszej usługi wymaga aby było co najmniej 3 prawników
o wskazanych umiejętnościach i kwalifikacjach określonych w SOPZ. Jednakże dyżur
jednorazowo może pełnić jeden z nich.
b) W zakresie opisanym w SOPZ. Zwiększenie w zakresie częstotliwości lub liczby godzin
wynikających z bieżących spraw. Przykładowo, bieżące sprawy mogą zająć prawnikowi 2
godziny. Jednakże duża ilość spraw w danym tygodniu może spowodować, iż dyżur się
wydłuży. Zamawiający nie dopuszcza przekładania spraw na przyszły tydzień gdy upłyną 2
godziny.
c) W pkt 6 Formularza ofertowego należy wskazać osoby które będą wykonywały usługę na
rzecz Zamawiającego zgodnie z umiejętnościami i kwalifikacjami opisanymi
w SOPZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku nadesłanych pytań, termin składania ofert
nie ulega zmianie.
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Podpis osoby upoważnionej

