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W związku z odpowiedzią Dyľektoľa PCPR w Busku Züoju na moją inteľpelację w zakľesie
Zapytania ofeľtowego lra świadczenia poľadnictwa prawnego w ľamach pľojektu ',Dla Dobľa
Rodziny'' , w związku z niejasnymi i w pewnym zakľesie wymrjającymi odpowiedziami na zadane
pytania, pľoszę o dopľecyzowanie następujących kwestii:

1. Co do pýania nľ 3 ipośľednio pytania nľ 5, dotyczącego sposobu weryfikowaniaczy podmiot
staľający się o udzielnie zamówienia faktycznie posiada doświadczenie w zakľesie pľowadzenia
spraw sądowych w poszczególnych rodzajach spľaw, - jak jest podstawa pľawna wglądu
zamawiającego do danych osobowych klientów, któľym podmiot staľający się o udzielenie
zamówienia sprawę prowadził. Zarőwno co do danych osobowych, jak i sposobu zakonczęnia spawy?
W tym stanie rzeczy czy przedstawiony wymóg Zamawiającego, nie narusza obowiązującego pľawa?
2. odpowiedżna pytanie 6 nie jest satysfakcjonująca, skoľo projekt pod nazwą Dla Dobľa rodziny,
ma służy osobom koľzystającym Z pomocy społecznej, a nie podmiotom gospodatczym, któľzy siłą
rzeczy ze świadczeń z pomocy społecznej nie koľzystają, a Zatemjaki jest sens stawiania takiego
wymogu?

3. Co do pýania nr 7 : kto i na jakiej podstawie , jakich okoliczności będzie decydował, Że złoŻone
przez potencjalnego wykonawcę oświadczeniejest nie wystarczające, domagając się pľzedstawienia
,,dokumentów Źródłowych''?

4. Co do pytania nľ 8, skoľo zamawiający (PCPR) wymaga od potencjalnego wykonawcy
prowadzenia spľaw sądowych klientom, to :

a) Kto będzie decydował i na jakiej podstawie , komu wykonawca ma Sprawy popľowadzić , a komu
nie, kto będzie nadzoľował tę pľoceduľę?
b) Skoľo pľojekt przewiduje wynagľodzenie potencjalnego wykonawcy w Stawce godzinowej , to w
jaki sposób będzie rozliczane pľowadzanie spľawy sądowej, tj czas dojazdów do sądu (i koszty), czas
tľwania ľozpľaw sądowych, czas konieczny do spoľządzania pism sądowych?
c) Co w sytuacji gdy lirnit godzin pľojektu wyczeľpie się w czasie pľowadzenia sprawy sądowej pÍZeZ
wykonawcę, kto dalej będzie wypacał wykonawcy wynagľodzenie?
d) Czynr jest podyktowane wprowadzenia pľzez zamawiającego obowiązku pľowadzenia przez
wykonawcę spľawy sądowej osoby wskazanej przez Zamawíającego jako ,,pełnomocnika z
wyboľu'' ,skoľo w polskim pľawie istnieje instytucja pełnomocnika z uľzędu, ustanawianego pľZeZ
sąd' dla osób , któľe nie są w stanie ponieść kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboľu ? - jaki
jest zatem sens takiego wymogu?

4. Co do pýania nľ 9 : skoľo PCPR domaga się by w godzinach dyżuľu poradnictwo pľawne Świadczył
aplikant tudzięŻ,,prawnik'' , gdy w tym czasie adwokat lub ľadca pľowadziłby w tynr Samym czasie
spľawę klientowi, to oznacza to, Że godziny pľacy by się dublowały: dyżtrľ w PCPR i czas spędzony
w sądzie, Zatem jak wtedy liczorre byłoby wynagľodzenie wykonawcy? W podwójnej wysokości?
Jaki rna wtedy sens idea pľojektu, skoľo osoby chcące skoľzystać z poľady nie uzyskaj ą 1ej pľzez
pľofesjonalistę adwokata / ľadcę, a aplikanta /pľawnika, czy też. z.amysłem zamawiającego w
konstľuowaniu waľunków zapytania ofeľtowego jest pľzede wszystkinr pľowadzenie spľaw sądowych



osobolll wybľaliych przezZalnawiającego, byi rlloŻe posiadając w tym zakľesie specjalne względy u
zalnawiającego, co ľodzi wątpliwość w pod kątenr cwentualnych rraduŻyć

5' Co do pytania nr 11:proszę o dokładne Spľecyzowanie zakľesu obowiązków Kancelaľii Ziemba i
Wspólnicy, spĺiłka korrratldytowa , skoľo katicclaľia La lric zajnluje się świaĺlczetriem poľacl
indywidualnych to czym? Pľoszę o wskazanie szczególowego zakľesu obowiązków' czy w ramach
projektu unijnego? Jeśli tak to jakiego ? ze wskazaniem daty rozpoczęcia świadczenia usługi.
waľtości pľojektu, wysokości miesięcznego wynagľodzenia Kancelaľii, z uwzględnieniem liczby
świadczonych godzin na ÍZeCZ PCPR i miejsca świadczenia usługi. Pľoszę również o udzielenie
informacji ile ijakie jeszcze podmioty ubiegały się o udzielenie tego zamówienia

Dopľecyzowanie powyŻszych kwestii jest niezbędne aby ľozwiać wszelkie wątpliwości
zwíązane z zapyĄaniem ofeľtowym na świaclczenia poľadnictwa pľawnego w ľamach pľojektu pod
nazwą Dla Dobľa Rodziny. JeŻeli pojawią się kolejne wątpliwości co do waľunków i pľzedmiotu
zamówienia skierujemy spľawę do komisji ľewizyjnej Rady Powiatu aby wspólnie z ekspeľtanri
wyjaśnić pľzedmiotową kwestię'
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