Łódź, dnia 28.02.2018r.
ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
93-465 Łódź, ul. Dubois 118

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy : zamówienia na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż do
przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania o następującej treści :

Pytanie nr 1
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia (pkt 5 ogłoszenia)
Zamawiający pisze w ogłoszeniu o zamówieniu – 10 miesięcy od daty zawarcia umowy (do 31 grudnia
2018 roku).
Czy Wykonawca ma rozumieć, że umowa zawarta zostanie 1 marca 2018 roku?
Co w sytuacji, jeżeli umowa zawarta zostanie w terminie późniejszym, tj. po 1 marca 2018 roku? Czy
wówczas zawarta zostanie na okres 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czy do dnia 31 grudnia 2018
roku bez względu na dzień zawarcia?
Odpowiedź nr 1
Umowa zostanie zawarta z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2018 roku . Cena oferty
skalkulowana na 10 miesięcy służy do porównania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu.
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc zostanie odpowiednio, proporcjonalnie obniżone do ilości dni
świadczenia usługi.
Pytanie nr 2
Kryteria oceny ofert – doświadczenie osób realizujących zamówienia 70 (w podziale na dwa
podkryteria).
Podkryterium D1- doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, jako adwokat lub radca prawny, na
rzecz podmiotów funkcjonujących na podstawie ustawy o finansach publicznych zatrudniających
więcej niż 100 osób – 35 pkt, mniej niż 100 osób – 0 pkt.
W ocenie Wykonawcy w.w podkryterium narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania Wykonawców. W podkryterium powinny być przyznawane punkty pośrednie takie jak np.:
1) więcej niż 100 osób – 35 pkt,
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2) 90 – 100 osób – 25 pkt,
3) 80 – 90 osób – 15 pkt,
4) 70 – 80 osób - 5 pkt,
5) poniżej 70 osób – 0 pkt.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę w/w podkryterium oceny ofert lub jego usunięcie.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy odnośnie kryteriów oceny ofert.
Pytanie nr 3
Kryteria oceny ofert – doświadczenie osób realizujących zamówienia 70 (w podziale na dwa
podkryteria).
Podkryterium D2 - doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej dla Wojewódzkiego lub
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ma doświadczenie – 35 pkt, brak
takiego doświadczenia – 0 pkt.
Przy tak stworzonym podkryterium oceny ofert Wykonawca ma rozumieć, że dla Zamawiającego nie
ma znaczenia termin w jakim realizowana była usługa pomocy prawnej dla Wojewódzkiego lub
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ich ilość?
Czy należy przez to rozumieć, że wystarczy żeby usługa realizowana była np. przez 1 miesiąc i
Wykonawca otrzyma 35 pkt?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy odnośnie kryteriów oceny ofert.
Pytanie nr 4
Zamawiający pisze w ogłoszeniu o zamówieniu, że w przypadku gdy nie można wybrać oferty
najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało jednakową ilość punktów,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.
W związku z powyższym Wykonawca prosi o wyjaśnienia czego będą dotyczyły negocjacje?
W ocenie Wykonawcy w takim przypadku do realizacji zamówienia powinna zostać wybrana oferta,
która zaoferowała najniższą cenę.
Odpowiedź nr 4
Przedmiotem negocjacji będą warunki umowy, które nie zostały objęte opisem przedmiotu
zamówienia.
Pytanie nr 5
Zamawiający pisze w ogłoszeniu o zamówieniu, że po dokonaniu oceny ofert dopuszcza możliwość
przeprowadzenia rozmowy z wybranymi przez siebie oferentami.
W związku z powyższym Wykonawca prosi o wyjaśnienia czego będzie dotyczyła rozmowa i czemu ma
ona służyć?
Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość, że Wykonawca uzyskał największą ilość punktów w
kryteriach oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, a pomimo tego nie zostanie wybrany
do realizacji zamówienia?
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W dalszej części ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający pisze, że udzieli zamówienia Wykonawcy który
uzyskał największą ilość punktów.
W ocenie Wykonawcy w/w zapisy wzajemnie się wykluczają.
Odpowiedź nr 5
Celem ewentualnej rozmowy jest zapoznanie się z oferentami i dokonanie rozeznania rynku usług
prawnych, kancelarii specjalizujących się w obszarze zadań realizowanych przez Fundusz. Kryteria
wyboru Wykonawcy są określone w sposób jasny i jednoznaczny w pkt 10 ppkt 3 Ogłoszenia o
zamówieniu.
Pytanie nr 6
Proszę o informację ile w 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi podjął Uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej?
Powyższe informacje są niezbędne w celu prawidłowego skalkulowania ceny przez Wykonawcę.
Odpowiedź nr 6
Ilość Uchwał Zarządu – 2839, ilość Uchwał Rady Nadzorczej – 125.

Pytanie nr 7
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pisze, że:
„ W przypadku choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności (w tym urlopu wypoczynkowego)
osoby świadczącej bezpośrednio pomoc prawną lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach,
zastępować ją będzie osoba zaakceptowana przez Prezesa Zarządu”.
Proszę o doprecyzowanie jakie wymagania będzie musiała spełniać w/w osoba?
Odpowiedź nr 7
Zamawiający na etapie postępowania nie precyzuje wymagań odnośnie zastępstwa. Każdorazowo w
sytuacji konieczności zastępstwa Wykonawca zobowiązany będzie do wcześniejszego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiającego wraz z przedstawieniem kwalifikacji wskazanej przez niego osoby na
zastępstwo. Każdorazowo zastępstwo będzie możliwe po zaakceptowaniu podmiotu zastępującego
przez Prezesa Zarządu.
Pytanie nr 8
Jaki będzie termin płatności faktury za wykonane usługi pomocy prawnej?
Czy Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez
Zamawiającego adres mailowy?
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania faktur w formie elektronicznej. Rozliczenie miesięczne (za
wyjątkiem przypadku niepełnego miesiąca świadczenia usługi – zgodnie z odpowiedzią 1). Termin
płatności faktury - 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego. Płatność przelewem na konto wskazane w fakturze.
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Pytanie nr 9
Zamawiający w formularzu oferty w pkt 3 ppk3 pisze: „akceptujemy opis przedmiotu zamówienia i
zawarte w nim istotne postanowienia umowy, stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu i
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”.
Wykonawca po zapoznaniu się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia nie znajduje w nim
zapisów dotyczących istotnych postanowień umowy. Nie ma w nim zapisów dotyczących chociażby kar
umownych, która mają bardzo istotne znaczenie.
W związku z powyższym Wykonawca prosi o informację na jakim etapie wybranemu w postępowaniu
Wykonawcy przedstawiony zostanie wzór umowy lub istotne postanowienia umowy?
Co w sytuacji jeżeli wybrany w postępowaniu Wykonawca nie zaakceptuje przedstawionego przez
Zamawiającego wzoru umowy lub istotnych postanowień umowy?
Odpowiedź nr 9
Przed podpisaniem umowa zostanie przedłożona Wykonawcy do akceptacji. Opis przedmiotu
zamówienia zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego określa między innymi istotne
postanowienia przyszłej umowy (zakres, warunki realizacji, obowiązki, terminy). Zamawiający nie
przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu, także w przypadku nie podpisania umowy ze strony
Wykonawcy, wobec Wykonawcy nie będą zastosowane żadne sankcje z tego tytułu.
Pytanie nr 10
Wykonawca sugeruje żeby zamiast miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego wprowadzić
wynagrodzenie godzinowe, tj. na podstawie faktycznej ilości godzin świadczenia pomocy prawnej w
danym miesiącu?
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wprowadził zbyt duża rozbieżność godzinową 40 – 60
godzin tygodniowo.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisu odnośnie formy wynagrodzenia. Wszelkie ryzyka
związane z wykonaniem zamówienia w tym także w zakresie ilości godzin wykonawca winien
uwzględnić w cenie oferty.
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