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INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
1)
2)
3)
4)

Zamawiający:
pełna nazwa zamawiającego:
kod, miejscowość, województwo:
ulica, nr domu:
nr tel., faks

2.

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

3.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

4.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

5.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż 207.000 euro
pn. Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed
sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym
w zakresie zastępstwa procesowego na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych.
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6.
6.1.

Przedmiot zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Usługi prawnicze polegające na
wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami
orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego na rzecz
miejskich jednostek organizacyjnych.
6.2. Zakres zamówienia obejmuje usługi prawnicze świadczone na rzecz miejskich jednostek
organizacyjnych (wymienionych w załączniku nr 5 do zaproszenia) na zasadach określonych
w umowie, której projekt zawarty jest w załączniku nr 5 do zaproszenia, polegające na:
6.2.1. wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami
orzekającymi:
a)
występowanie - na podstawie udzielonych pełnomocnictw - przed sądami powszechnymi,
administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Krajową Izba Odwoławczą, Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz innymi organami administracji państwowej i samorządowej
z wyłączeniem spraw prowadzonych przez prokuratorię Generalną Skarbu Państwa;
b)
występowanie - na podstawie udzielonych pełnomocnictw - w postępowaniu karnym przygotowawczym i przed sądem - z wyłączeniem występowania w charakterze obrońcy
w postępowaniu karnym i w postępowaniu o przestępstwa skarbowe;
c)
przygotowywanie skarg, pozwów i wniosków, wystąpień i pism procesowych do sądów i
organów administracji w celu wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego oraz w
związku z toczącym się postępowaniem;
d)
przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i
Naczelnego Sądu Administracyjnego z udziałem właściwych jednostek organizacyjnych;
e)
występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw w postępowaniu egzekucyjnym
i zabezpieczającym;
6.2.2. doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego:
1)
dotyczącym:
a)
potencjalnych oraz prowadzonych spraw osób trzecich – innych niż strony umowy, przeciwko
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b)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
4.3.
4.4.
6.3.

miejskiej jednostce organizacyjnej;
potencjalnych oraz prowadzonych przez miejską jednostkę organizacyjną spraw przeciwko
osobom trzecim.
obejmującym:
porady prawne, konsultacje oraz sporządzanie opinii prawnych co do celowości wnoszenia
pozwów, środków zaskarżenia, zawierania ugód sądowych i pozasądowych;
porady prawne, konsultacje oraz sporządzanie opinii prawnych co do zasadności żądań osób
trzecich oraz dalszych działań w tym zakresie;
porady prawne, konsultacje oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących postępowania
karnego - przygotowawczego i sądowego;
opracowywanie i opiniowanie projektów porozumień, w tym ugód sądowych i pozasądowych;
przygotowywanie stanowisk w miejskich jednostkach organizacyjnych będących odpowiedzią
na wystąpienia osób trzecich;
udział w mediacjach i ewentualnych negocjacjach polubownych;
współpracę w zakresie badania zasadności i załatwiania skarg, wniosków w sprawach
należących do zakresu działania miejskiej jednostki organizacyjnej;
współpracę w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć do składanych przez oferentów środków
ochrony prawnej w ramach zamówień publicznych;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do zaproszenia;
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79.11.00.00-8 - usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.
Rodzaj zamówienia: usługa.

7.

Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nr ogłoszenia: 187061-2015 data zamieszczenia: 18.12.2015 r.

8.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 607.317,07 zł.

9.
1)
2)

Liczba ofert:
otrzymanych: 1
odrzuconych: 0;

10.
1)
2)
3)

Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
cena wybranej oferty: 160.800,00 zł;
oferta z najniższą ceną: 160.800,00 zł;
oferta z najwyższą ceną: 160.800,00 zł.

11.

Informacje administracyjne:
Zamówienie nie dotyczy programu/projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

12.

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki:

1)

Podstawa prawna:
Postępowanie wszczęte zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66
w związku z w związku z art. 5 ust. 1b ustawy pzp;

2)

Uzasadnienie wyboru trybu:
Art. 5 ust. 1b Prawa zamówień publicznych zezwala, aby w przypadku zamówień, których
przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed
sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie
zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu
Państwa, nie stosować przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez
ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.
W praktyce obsługi prawnej miejskich jednostek organizacyjnych znaczący udział mają sprawy,
w których występują spory pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi a stronami
trzecimi lub co najmniej zagrożenie powstania takich sporów rozstrzyganych przez właściwe
sądy lub inne organy orzekające (m. in.: sądy powszechne, SKO, Wojewodę, WSA, NSA, KIO).
Ponadto w praktyce funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych (szkół i placówek
oświatowych oraz realizujących zadania społeczno- opiekuńcze) duży udział mają sprawy, w
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których występuje co najmniej zagrożenie powstania sporów rozstrzyganych przez właściwe
sądy powszechne lub inne organy orzekające.
Z powyższych względów dopuszczalną formą udzielenia zamówienia jest zamówienie z wolnej
ręki.
13.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego:
firma: Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz Spółka Partnerska;
kod, miejscowość: 65-409 Zielona Góra;
ulica, nr domu, nr pokoju: Stanisława Moniuszki 3a;
województwo: lubuskie
cena oferty z VAT: 160.800,00 zł;
data zawarcia umowy: 31.12.2015 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta
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