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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzĺnie w Busku_Zdľoju w odpowiedzi na
interpelację Pana Grzegorza Jankowskiego z dnĺa 28.06.2019r udzĺela
odpowiedzi w spľawie doĘczącejz Zapytania ofertowego ,,Na świadczenie
poradnĺctrva pľawnego w ramach realizacjĺ projektu pn. 

''Dla Dobľa
Rodziny".

odpowiedź:

Ad.l Nadľzędnym celem jest pozyskanie obsługi pľawnej na najwyższym
poziomie, która będzie gwarantem udzielania porad prawnych i jak wskazano w
zapytaniu ewentualnie prowadzić postępowania przed sądami powszechnymi
jako pełnomocnik podopiecznych. w naszej ocenie }vymóg wskazania spľaw
sądowych w Żaden sposób nie narusza przepisów prawa o ochÍonie danych
osobowych ,EdYż Wykonawca ma prawo zaczemić dane osobowe lub wskazać
że przedłoŻony wykaz prowadzonych spľaw stanowi taj emnice pľzedsiębiorstwa
a taki nie podlega udostępnianiu osobom nieupľawnionym a osoby upľawnione
sązobowiązane Zachować takie informacje w tajemnicy.
Wymóg weľyfikacji doświadczenia był podyktowany niezadawalającymi
efektami obsługi prawnej w ostatnim realizowanym projekcie, gdzie z uwagi na
nieumiejętnośó pľzekazania informacji prawnej lub niewiedza prawna lub
specyťlczne podej ści e do podopi e czne go spowodowało zerowe zainteľesowanie
poradnictwem pľawnym. Dla nas taki stan jest niezrozumiały,gdyż w sąsiednim
MGOPS w Busku Zdrőj gdzie grupa podopiecznych jest podobna, po poľady
prawne podczas dyŹurów ustawia się kolejka chętnych.
Ad.2 Pľagnę zauwuŻyć, iz grupa podopiecznych nie jest i nie powinna być,
traktowana jako grupa osób tľwale społecznie wykluczonych ; podopieczny jak
kaŻdy obywatel ma pľawo do załoŻęnia działalności go spodar czej, moż|iwe j e st
takŻe , iz osoby z najb|iŻszego otoczenia podopiecznego taką działalność
prowadzą więc niezrozumiałejest maľginalizowane tych osób i kwalifikowanie
ich jako niezaradnych życiowo oraz niezdolnych do prowadzenia własnych
firm.
Ad.3 osoby wyznaczone przez kieľownika jednostki i tylko w uzasadnionych
przypaďkach gdy zamawiający poweźmie wątpliwości lub infoľmację ' że
składane oświadczenie lub dokumenty mają charakteľ wyłudzenia zamówienia
publicznego.
Ad.4 Poľadnictwo prawne i szerokie tego spektrum ma zaspokoić potrzeby
podopiecznego' a nie pľawnika. Zarrlawiający wyruŹnie wskazał, że zastępstwo
pľawne moŻe odbyć się w wyjątkowych sytuacjach i ma być wkalku|owane



w wynagľodzenia' które wskazuje wykonawca w ofercie. Również wyrażnie
w zaproszeniu do składania ofeľt wskazano, Że ewentualne zastępstwo pľawne nie jest
wliczane w koszt liczony ilością godzin wymaganych dyżurów prawnych.
Ad. 4 (przywołano dwa ľazy) Kwestia ta była wyjaśniana wielokĺotnie, jeżeli zamysłem
Zamawiającego było by pľowadzenia spraw sądowych to zamawiający nie uŻywał by
sformułowania, Że w wyjątkowych sýuacjach wykonawca jest zobowiązany do zastępstwa
pľawnego i nie wskazywał by ilośó godzin dyżurów prawnych któľe należy odbyó. Zapytaĺie
jest czýelne i zrozumiałe dla wszystkich Wykonawców poza Wykonawcą' ktőry złozył
ofeľtę, został wybľany ateraz za pośrednictwem zapytan Pana Radnego próbuje wywieraó
nacisk naZamawiającego, aby ten zwolnił go z części obowiązków spełnienia świadczenia
tzeczowego do którego się zobowiązałw złoŻonej ofeľcie. Pľagnę nadmienió że Wykonawca
ten w wyznaczofiym terminie odmówił podpisania umowy. Zamawiający ma świadomośó
Że zawarcie umowy w zakľesie niezgodnym z zapýaniem jest naganne i niedopuszczalĺe.
Ad. 5 Jak wskazano Kancelaľia Pľawna Zięmba i Wspólnicy nigdy nie świadczyła porad
indywidualnych natzecz naszych podopiecznych. Z kancelarią tą mamy za'wierane umowy
na świadczenie usług pľawnych w zakľesie obsługi pľojektów z śľodków UE, jest to wg.
naszej wiedzy jedyna kancelaľia na teľenie Województwa Świętokľzyskiego któľa
specjalizuje się w tej dziedzinię.
Właściciel kancelarii w tym projekcie po raz pierwszy poprosił Nas o wyłączenie kancelarii
z nadzorowania postępowania na obsługę prawĺrą pełnionych dla podopiecznych, gdyŻ jak
oświadczył będzie chciał brać, udział w tym postępowaniu dlatego też rozeznanie rynku
pľowadzono bez udziału tej kancelarii. Na maľginesie pragnę zaznaczyć, że kancelaľia
prowadzi postępowania o udzielenie zamówień w projekcie tylko te powyżej 30 tys. euro,
weryťrkuje postępowania prowadzone w trybie zasad konkuľencyjności ( tj. postępowania
powyzej 50 tys. Zł do 30.000 euro), a postepowania o wartości od 20 tys. zł do zasady
konkuľencyjności ( 20.000 zł. do 50.000 zł. ) sprawdzaty|ko na Życzenie Zamawiającego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju na interpelację przekazując
niniejszą odpowiedź oľaz reasumując podniesione kwestie wyraŻa zdziwienie, albowiem
kieľowane zapytaniai foľmułowane zastrzeżenia pľowadzić,mogądo wniosku,iżPan Radny
zamiast w ramach spľawowanego mandatu ľadnego repľezentować inteľes wyborców to
skupia się na jednym wykonawcy' któľy pomimo złożenia ofeľty i uchylania się od zawarcia
umowy próbuje - jak się wydaje - za pośľednictwem Radnego wymusić dla siebie korzyści
finansowe polegające na zmniejszeniu mu zakĺesu rzeczowego bez zmniejszenia
wynagrodzenia.


