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Sz. P. ,lerzy Kolarz
Staľostit I}uski

Porr'iatĺrrr'e Centľum Pomocy Rĺldzinic rv Busl<u-ZĺJl'oju \ł, odpo$,icdzi n:l
intcľpclację Pana (}ľzeg<ll''la Jankĺlrvslĺiegĺr z ĺlnia 3ĺ.05.20l9ľ uĺlziela
oĺlporr'icdzi rv sprarvic ĺloĘ,cząccj: Z:rp1'tania oÍ'cľtorvcgo,,Na śrviadczenic
poľadnichl'źl prźllł'ncgo w ľamaclr re:rlizacji pľojcktu pn. ,,I)la l)olrľa llĺlĺlziny''.

I'ytanic l.

' J,lk zakoĺiĺ.zylo się Zaĺ]ytaĺlic oicltov/c ĺla poraclnict\Ą/o l]raWĺl{'} \ť r.]nlaCll projektu ĺ)la Dollra
Íc')(]Ziny v"'PCPR? lle było 081oSZonych zapytaĺi oĺĺ:rtorvycłl? C7€]ll1l'l ĺ)ierVýsZe Zapytż,]llic Zostaio
[lllĺt]\Ą'allliOl'le \.V CZasic |)rZe;Żl]ac7On17lll ĺla 5klacĺaníe oíeĺt, gcĺy picĺrvsZe oferty już spiyrvaĺy?
]akiĺ'i'rlteĺly l;yly wyĺłlagania, a jakic poclczas dľugĺcgĺl Zaĺ)Ytani(-l oícrtotvcgol Skąĺĺ taka

z nl ił llł -?

Odpĺlrł'icdź:
Inĺtlľlnac.iĺr o wynikach pľzcclnriotowego postępowania Została opttblikowana na
stronic www.centľLllnbusko.Ll rłl clnitl 3l.0_5.20ĺ9ľ Wy1lcłnia.iąC ZobowiąZania
wynikaiące Z postano\Ą/ieli aľt. 92 Llstawy zdnia29 slyczllia2()O4ľ.l)ľawĺl z.alllówieli
l)Llbliczllych, (Dz.tJ. 7'2017 r. pO'/'. l579 r' p(lż'l"l. zll"l. clalc.i ustawy) Zallalvia.iący
1ltlillĺ'oľnrował, Żc w pľZcclnliotowyll1 poStcpowal]iLl O LtĹ1Zielellie ZamĹiwicnia
ptlbliczncgo oĺ-cľtę \ĄIażną z'ło'Ż'yl Wykolrarł,ca: KĺrIlcclaľia Äclwokacka MałgoľZĹltĹl
f)łttgtlsz tll. KclściusZ'l('i 3Al1, Ż8-100 Btlsko-Zclľĺi.j. Zgodnie z. r.apisalrri Zapytania
()ĺčľĹĺlrł'cgo pkt III, .,WykcllltlwcŹl. kttil'cgtl oĺ'cľta bęclzie wybľalia Zobo\Ą/iĺ.l7-Ĺul),
bęclzic c1o pľzeclstawieliitl. na.jpĺiŹnic.j w dnitt ZŹlwźlľcia tlI]lowy aktLlalnc.j polisy
ubczpieczellia ocĺ1lowicclzialnoŚci cywilncj w Zakľesie pľowaclzone.i clziałalności lla
sLlll-tę gw'al'allcy.i11ą cO na.iI'llllic.i 3 000 000'00 z'ł obowiązLtiącc.i pl,zc7' cały okľcs
ľeaIizac.ii Zalllówictlia (c'lotyczy Kallcelaľii Pľawlrc.i)'''
Zalnarł'ia.iący ogłoSił lrz'5, '1'i1'75ĺ Zapytanie clfcľtolł,c ,.Na śrviĺrclczenie ptlracllrictrva
pľawl]cgo \Ą/ ľal]]ach rcalizacji pľojektu pl1. ,,I)la Dobľa Roclziny".
l)icľrł,szc poStępo\Ą/allie Zostało ulricwaŻnicllie . lllĺbľnlacja o tlnicważniclritl
l)ľZcclmioto\Ą/cgo postępowallia została oprrblikowana na stľonic
wĽrrc9rrt]lqb!ĘkaJ! w clllitl 25.03.2019ľ. ljzasaclnienie: l)ĺ'lpľecyzorvallic o}]isll
pľzcc1lniotlt zanltlwienia. I)icľwszc poStępo\Ą/anic zitlllieszczono lla stľcrnie
_rł,wrł.cclltľt-ttllbusl<tl.pl w clrlitl 2l'()3.2Ol()ľ. wl'a',/. ',r' 7'ał'ączllikicln Ilľ 4 ()pis



pľZedmiotll Zalnówicnia' Dľugie postępowanie podano do publicznej wiadomości w dniu
12.04.2019r. wrazzZał. Nľ 4 opis pľzednriotu zanrĺiwienia.

Zanawiający na każdynl etapie pľowadzonego postępowania moŻe dokonać zmiany
szczegőłowego opisu pľzedmiotu zanrówienia.

Pytanie 2.

2. lle po ĺlrugirll z_a1lytalliu oíeľtowyĺ'ľl r,ĺplylięło vĺażnych ofert? Czy obie oíerty llie spelĺlialy
t.,yĺĺlogóuĺ? Czy tylko jeclna z ĺlicľl? których r,.ĺyĺnogów z Warunków 1;ostarvionyclr przez

z'ania,.viającegc nie speinioĺlo?

odpowiedź:

Zgodĺlie z Wytycznynri w zakľesie kwalifikowalności wydatków w ramach Euľopejskiego
Funduszu Rozwo.ju Regionalllego, Euľopejskiego lrunduszu Społecznego otaz Fundusztl
Spójności na lata 2014-2020, aby wynrów ważności postępowania był spełniony w odpowiedzi
na zapyÍanie ofertowe zostaną złoŻol'lę co najmniej dwie ważne oferĘ. W postępowaniu
ofcľtowym wpłynęły dwie ofeľty. Zamawiający rozpocz'ął badanie ofeľt od ofer1y

korzystniejszej cenowo (ofeľent złoŻył ofeľtę na niŻszą kwotę). Wykonawca, któľy złoŻył
ofertą koľzystniejszą nie spełnił waľunków postawionych w zapytaniu oíěrtowym.
Zamawiający unieważ'nił Zapytalrie ofeľtowe w dniu 29.04.2019r. podając infoľnracje do
publicznej wiadomości w tynr Samym dniu (stľona inteľnetowa: )ť_-}ľ]ľ_:_ce-n!p-m-b-gsko'p-!)'

Zgodnie z Waľunkami udziałr-r w postępowaniu pkt Y. Zapytania ofeľtowego zamieszczonego
na stľonie }Yww-'cęn1ľgmbusko,pl w dniu 12.04.2019ľ. Wykonawca' wykaŻe, że dysponuje lub

będzie dysponować osobanri, skieľowatrylniptzezrricgo do realizacji zamówierria publicznego:

aplikarrtem lub pľawnikienr, któľy pľowadził poľady pľawne pod bezpośľednim nadzoľenr

ľadcy pľawnego lub adwokata (łączy lub łączył ich umowa o pľacę lub zlecęnie) wskazanego
powyżej narzecz osób objętych opieką społeczną nrininrum l00 godzin. ofęľent nie spełnił
powyższego waľunku.

Pytanie 3.

3. W jakisposób nliala następować rveryĺikacja czy osol:a ubiegająca się o udzielenie zanrówielria

ĺlyspoĺluje doświadczeĺrienl w zakresic yýystqpowania rv charakterze pełnoĺrrocnika nriĺlĺnruĺrl

ĺX) jednynl postęporvaniu zakończonynr pozytywnie dla klienta w poszczególnych,

,wynrie nionych roclzajach przez zanlawiającego spraVýach (prarvo cywilne, rzecz_ov,/c, rodzinne,

adnrinistracje, prawo pľacy, ube zpiecze ń spolecznych, karĺlynl. gospodarczym), w sytuacjĺ gdy

zarótvno adr.vokata jak iľadcę oborviązrĺje tajenrnica zavĺocĺowa, a dostęp do poszczcgólnycll

akt sprawy może llrieć jedynie osoba legityrnująca się odpowiedniľn pełnonrocnictwem

od stroĺr ;rostępowania.

Odpowiedź:

Wykonawca jest upľawniony do zastľzeżenia usług oľaz osób (Zleceniodawców),
któľyclr wykaże w Załączniku lrľ 2 do oferty cenowej. .IednocześlĺeZalnawiający infoľnruje,
iz Wykonawca pľzekazane inĺbľnlacje co do doŚwiadczcnia i dyspolrowania osobami .ieŻel'i
uzna,Że są to itrfoľmac.ie. któľe mogą stanowić ta.iernnicę pľzedsiębioľstwa lub naruszać ustawę



o ochľonie danych osobowych (w korrtckścic Rozpol'ządzenia I(oDo) moŻe zastľzec te
inlormacje jako ,'tajenrnica pľzcdsiębioľstwa". Zamawiający wyjaśnia, iz zastrzeŻone pľZcZ

Wykonawcę informacje nie będą udostępnione nieuprawnionym osobom i podmiotom. Wgląd
do infoľnracji oznaczonych przez Wykonawcę.jako ,,tajemnica pľzedsiębioľStwa'', będzie miał
jedynie Zamawiający i inne upľawnione do tego oľgany kontľolne.

Pytanie 4.

Ą. Po co zanlarviający wymaga posiadanie doświadczenia w prowadzeniu poszCZególnych

ĺocĺzajów spraw sądowych, skoro w opisie przedĺniotu zanrówienia znajduje się je-dy'!_Llq

qLJ-owiazek udzielania l:qrodnĺq!W!_üa]ťnęgg, a nie reprezentorryania przecl sacĺeĺrr.

odpowiedź:

Waľunek odnośnie legitymowarria się doświadczeniem w pľowadzeniu spľaw gospodaľczyclr
Zamawlający postawił ze względu ľla zdiagnozowane potľzeby potencjalnyclr Uczestlrików
Pľojektu - klientów PCPR.

Pytanie 5.

5. Jakie jest uzasadllienie ujar,vnienia zleceĺliodawcy spraWy sądowej, którego wskazat'lie

11lyffiä$ô zalącznik nľ 2 do oíerty, vĺ sytuacjĺ ochrony clarlyclr osobow5l6|1, takŹe r,v kolltekście

ľozporządzenia RoDo? (takie wynlóg jest sprzeczny ?. praweĺrl)'

odpowiedź

Wykonawca jest uprawniony do zastľzeŻenía usług oľaz osób (Zlecerriodawców),

któľych wykaze w Załączniku nľ 2 do ofeľty cenowej' Jednocześnie Zamawiający infoľmuje,
iż Wykonawca pľzekazane infoľmacje co do doświadczenia i dysponowania osobami jeżeli
uzna,Że są to informacje, któľe mogą stanowić tajemnicę pľzedsiębiorstwa lub naľuszać ustawę

o ochľonic danych osobowych (w kontckścic Rozporządzenia RoDo) nroże zasttzec te

infoľllracje jako ,'tajemrrica pľzedsiębioľstwa". Zamawiający wyjaśnia, iŻ zasIrzeżone przez
Wykonawcę inforrnacje nie będą udostępnione nieupľawnionynr osobonr i podmiotom. Wgląd
do inĹoľmac.ii oznaczollych pľzez Wykorrawcę jako ,'tajelnnica pľzedsiębioľstwa''' będzie miał
jedynie Zanawiający i inne upľawnione do tego oľgany kontľolne.

Pytanie 6.

6. Cz:1lln argtllllerltuje się koniecznoŚc legitynlowatlia dosr,ĺtadczcnleln \Ą/ prorvadzalliLl s[)raw

gospoclarczych, skoľo przedĺrrioteĺĺ zapytania ofertotvcgcl ĺlie jest śrviaĺJczenie poraclnictwa

ĺ]ľalv11ego podmiotoĺri gospodarczym, zwlaszcza, że podmlqtv nospqdoĺlZęjĺa-J3ęgZY
lrie nroĺ<ą korzvsloĹą-e-ś] jgd-sz€!-Ł4a!Ę5-q-p-al]]a!y-ll]o'lę!Z!]gi, czeeo przeciez cl_g!y!z proiekt.

Odporvicdź:

Waľunek odnośnie legitymowarria się doświadczeniem w pľowadzeniu spľaw gospodaľczych
Zamawiający postawił ze wzg|ędu na zdiagnozowane potľzeby potencjalnyclr Uczestrrików
Pľojektu - klielrtów PCPR.



Pytanie 7.

7. W jaki sposół: nriała następorvać vĺeryfikacja, czy osoba ubiegająca się o ĺ'rdzie le rrie

zanlÓr,ĺienĺa J:rovĺadziła bez dodatkoVýego yu,ynagrodzetlia, postę1lowanie sądorve klieĺrta,

którenru świaĺ1czyła rvcześniej bezplatne poracly praWne w zakresie poradnictwa dla osób

objętych opieką społeczną w jednostkaclr orgarrizacyjnyctl zajnrującyclr się taką ĺrpieką (oPS,

GoPS, MGoPS, PCPR, DPS), jak miało następować z-weryf ikowanie C7'Y faktycznie

r'ĺyľra8rodzeĺlie ĺlie zostalo pobrane Za reprezelrtacje w sprawie oraz us[aleĺlie, w jakicll

okolicznościach koĺlkľcttla osolra trafiła do prawnika. Czvnr argumentuie się_s!ą!Ĺiąr''ęl_ąbęEq

rvvmogq?

odpowiedź:

Posiadarrie wymaganego doświadczenia i potwierdzenie spełnienia pozostałych

waľunków pÍzez Wykonawcę będzie weľyÍikowane pÍZezZamawiającego w opaľciu o złoŻone

oświadczenie' Zamawiający tylko w uzasaclnionych pľzypadkach Zaslrzega sobie pľawo cĺo

Żądania od Wykonawcy dokunrentów Źľódłowych potwierdzających infoľmacje zawafie

w złoŻony m oświ adczerri u.

Zamawiający nie wskazał, że usługa ľepľezentowania Uczestników Pľojektu przed

Sądem ma byi usługą nieodpłatną. Powyższa usługa ma byÓ wkalkulowana w stawkę

ofeľowanej ceny za poľadnictwo prawne.

Pytanie 8.

8. Cz1,m .1u', tlztlsaclĺliĺ.lĺle posiadanĺe przez wykonawcę zaĺnówienia aplikanta luľ: ,,prawnika"
(cokolrąliek nlialolry się pod tynl terminern kryć) , który miałby pod nadzoreln adrłĺokata lulr

ľadcy świaĺlczyć poradrlictr,ĺo praWne w rvyĺniarze 100 godzin dla osÓb koľzystających z

ponlocy spolecznej, skoro wykonawca będący adwokatenl lub radcą llrożc sanlodzĺelnie

Vĺykon1ĺ1,',36 przedmiot zanlówienie, bez poslugiwaĺlia się aplikantem/ pľavĺĺrikienr, a przecież

zamawiającetnu porĺ,ilrno zależeć na wysokiejjakości świadczenia uslugi bez posługirtlania się

zastępcami w osobach aplikantów czy mgr prawa .

odpowiedź:

opis sposobu i chaľakteľ świadczonego poradnictwa pľawnego ptzez Zamawiającego, jest

odpowiedzią na znrieniające się potrzeby i oczekiwania klientów Powiatowego Centľunr

Pomocy Rodzinie w Busku Zdľoju. Postawiony wymóg, aby adwokat lub radca prawny

dysponowali aplikarrtem lub pľawrrikiem wynika z potrzeby zapewniania płynności i ciągłości
świadczonego poľadnictwa prawnego w sytuacji kiedy adwokat lub ľadca pľawny repľezentuje

klientów Centľunr pľzed sądem' Dľuga wymagana osoba ma Zapewnió ciągłość Świadczonego
poradnictwa. W zakľesie wymogu posiadanego oświadczenianatzecz osób MGoPS, GOPS
itd. Wskazano jako gľupy pľzykładowe, geneľalľlie można wykazać, się doświadczeniem w
udzieleniu poľadnictwa pľawnego z innych podobnych gľup objętych ponrocą społeczno-

socj al rrą pr zez Paristwo.



Pytanie 9.

9. luyza_o:aľlaĺacv oopuszczalo ia_st llosiadania Dr4ez wvko.]]a\Ą/ce aplikanta lub prawnika ,

koľzvstanĺe z zastępowallia w proiekcie (W'.11lzie Wypaclków.lgsowyc inneRo adwokata

lub radce, którv sam--_posiadałbv. doświadcz'enie rv poradnictwie prawnvm oS_ot)-gm

!.sĺZygąjogm z ĺ]o ĺLocY-S po lec

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastępowanie (tylko w wypadkach losowych) Wykonawcy w ľaniaclr

zamówienia ptzez ľadcę pľawnego lub adwokata. opis sposobu i charakteru Świadczenía
poradnictwa pľawnego prZęZ Zamawia.iącego' jest odpowiedzią na zmieniające się potľzeby
i oczekiwania klientów Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdľoju. Postawiony
v\rymóg, aby adwokat lub ľadca pľawny dysponowali aplikantem lub pľawnikiem wynika
z potrzeby zapewniania ciągłości i płynrrości świadczonego poľadnictwa pľanego w sytuacji
kiedy adwokat lub radca prawny ľepľezentuje klienta Centľum przed sądem.

Pytanicl0.

1 0. Łsąegg-wy n_Bgją _tą]< " s-ł p-z.ęĺÓ!qw-ę.. ĺ i e d n o st ro ĺl wĺy
zarnówienia na_ślviadczgni-e-pp1gg[Ę1YĽa prawneĺ:o w !anraeh_prqje-k$*8.l-ą*qo!].ĘJo_d4-!x

r&sI9-regę5uęj-tg kie-b "ľĺy:lp. gów n ie stawią.n

wielu adwokatom i radcom, co -qal]_ą!_Zą-ż9-lĺlvota ofert bedzie wvższa. a to oznacza

41urgi539_a.1-ę_!g!y-gq_üjĺ]-!!ą osób chcacvch skorzvstać z takich porad. a to ĺest nie dg

posodzenia z celami Proiekttr.

odpowiedź:

opis sposobu i chaľakteľu świadczenia poľadnictwa prawnego pľZeZ Zanawiď1ącego, jesl

odpowiedzią na zmieniające się potľzeby i oczekiwania klientów Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju.

Pytanie ll.
11. Czy PCPR korzysta z doclatkorvcj zewnqtrznej obslugi prawnej (bez poradnictwa w ramaclr

projektu dla osób korzystających z pomocy spolecznej) proszę o podanie liczby tych poľad,

oraz kosztów przeclnriotowej obsługi za ostatnie 5 lat.

odpowiedź:

Tľeść pytania nie dotyczy Zapytania ofeľtowego ,,Na świadczenie poľadnictwa prawnego

w ranraclr realízacjipľojektu pn. ,'Dla Dobra Rodziny''. W ostatnich 5 latach wszystkie kontľole
Pľoiektów realizowanych przez PCPR uzyskały najwyŻszą ocenę w skali ocen co oznacza, Że

nie stwieľdzona uchybieri nreľytoľycznych i prawnych.

Powiatowe Centľunr Pomocy Rodzirrie w Busku Zdroju koľzysta z zewnętrznej obsługi
pľawrrej:



Kancelaľii Adwokackic'i Malgĺlľzaty l)lugĺlsz, ul Kościtlsz.ki 3Al1. 28-l00 Busko-
7'droi. Kĺlszt pľzcclnliottlwej obsługi 21 6l9,10 zł,llczba poľad: 323,5 gĺ-ldr. (Stan na
dzieIi 5.06.2019ľ.)
Kancclarii Pľawncj Zicmba i Wspólnicy, Spółka Konranclytowa, u|. Waľszawska 7
lok.27A, 25-512 Kielce. Koszt pľzednriotowej obsługi: l8 000,00 zł' obsługa nie
doIyczy świadczenia poľacl inc1ywicĺualnyoh. (Stan na dz'icli 5.0ó.20l 9ľ.)
obslugi Pľarvncj Starostrva Porviatowcgo rv l}usku Zdľoju. Poľadnictwo pľawnc
dot' obsługi bicżąccj działalności.iednostki. Koszt pľzednriotowej obsługi: poľac1nictwo

bezpłatllc. (Stan na dzicli 5.06.2()19r.)

Mamy nadzicję, że pľzedstarvione odpowiedzi w pełni pľzedstawiają i rvyczerpują tcmat
intcrpelacji. W pľzypadku rvystąpicnia dĺlĺlatlĺorvych pytań, udziclimy niczbędnych,
dalszyclr infoľmacji również rv pisemne.i foľmie.

Do lviadomości:

}]i lrľo obsłrrgi 7'arz'ądu l)owiatu.
Palr Gľzcgoľz .Ialrkowski Radrry Pclwiattl Buskicgo.
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Podpis Dyľekloľa PCPR


