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Wyjaśnienie nr 1 do ZO
Do wszystkich Oferentów postępowania nr 36/OPRW/DCZP/2019/ZO
Dot. „Świadczenia usług prawnych dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. ”
Pytanie nr 1:
W nawiązaniu do zamówienia nr ZAMÓWIENIE 36/OPRW/DCZP/2019 proszę o udzielenie informacji jak będzie
rozliczane zastępstwo procesowe Zamawiającego. Z treści zamówienia wynika, że wynagrodzenie ryczałtowe
ma pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją pomocy prawnej.
Jednakże w praktyce spotkaliśmy się z modelem, zgodnie z którym bieżąca pomocą prawa była objęta
wynagrodzeniem ryczałtowym, w tym również uczestnictwo w postępowaniach sądowych, administracyjnych,
czy administracyjno-sądowych. Jednocześnie z tytułu uczestnictwa w tych postępowaniach na rzecz
wykonawcy było wypłacane dodatkowe wynagrodzenie w minimalnej stawce wynikającej z Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.
Wobec powyższego proszę o informacje czy taki model współpracy - wynagrodzenie ryczałtowe dodatkowe
wynagrodzenie tytułem kosztów zastępstwa płatne jednorazowo przed lub po zakończeniu postępowania - jest
przewidziany przez Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w zakresie zamówienia 36/OPRW/DCZP/2019 zakłada wynagrodzenie w formie ryczałtowej, które
ma pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją pomocy prawnej
Pytanie nr 2:
Ile postępowań sądowych, sądowo - administracyjnych średnio w roku inicjuje Zamawiający
Odpowiedź Zamawiającego:
W zakresie ilości spraw sądowych, sądowo – administracyjnych Zamawiający inicjuje rocznie około 30 spraw
rocznie o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej (Sąd Rodzinny) i wg potrzeb sprawy w Sądzie Pracy (w
ostatnim roku 1) i innych (ostatnio 2 sprawy);
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia osobiście pomocy prawnej w jego siedzibie w niższym
wymiarze godzin niż zostało to wskazane w Zamówieniu przy jednoczesnym pozostawaniu do dyspozycji
telefonicznej oraz mailowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający z uwagi na zapotrzebowanie bieżące, przewiduje możliwość obniżenia świadczenia osobistego
pomocy prawnej w siedzibie Zamawiającego do 12 godzin tygodniowo przy jednoczesnym pozostawaniu do
dyspozycji telefonicznej i emailowej.
Pytanie nr 4:
Czy koszty sądowe zasądzone w toku postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych są należne
Zamawiającemu czy też Wykonawcy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Koszty sądowe zasądzone w toku postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych są należne Wykonawcy.

Pytanie nr 5:
Ile, średnio w roku, postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych jest kierowana przeciwko
Zamawiającemu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Średnio w roku do tej pory było kierowanych około 2 spraw przeciwko Zamawiającemu.

