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WSZYSCY WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA 
 

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WP/B/220909/1 - OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W 

KATOWICACH W ZAKRESIE OKREŚLONYM W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły pytania 
Wykonawcy do treści Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz 
z odpowiedziami tj.: 
Pytanie 1: 
Proszę o udzielenie informacji, jakie są oczekiwania o do ilości godzin konsultacji w ciągu 1 tygodnia oraz 
czy personel o którym mowa w zapytaniu winien pełnić dyżur w Państwa siedzibie a jeśli tak to w jakim 

wymiarze czasowym, czy też wystarczy ,że jest to pracownik dostępny w kancelarii. 
Odpowiedz: 
Zamawiający wskazuje, iż – jak wynika z Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 5 do ZAPROSZENIA 
DO SKŁADANIA OFERT) – przedmiot zamówienia będzie realizowany, z uwzględnieniem bieżących 
potrzeb Zamawiającego. Tym samym nie ustalono żadnych maksymalnych czy też minimalnych limitów 
godzin. Zamawiający wybrał model realizacji przedmiotu umowy w sposób w pełni dostosowany do 
swoich potrzeb, nie będąc przy tym związanym przepisami o czasie pracy obowiązującymi 
pracodawców/pracowników. Faktyczny wymiar czasu poświęconego na realizację obowiązków 
Wykonawcy będzie determinowany wyłącznie ilością zadań jakie mu powierzono, a wynikających 
z bieżących potrzeb Zamawiającego. Jednocześnie wskazujemy, że w przedmiotowym postępowaniu 
przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe. Ryczałt polega na ustaleniu w umowie z góry wysokości 
wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że Wykonawca 

nie będzie się domagać zapłaty wynagrodzenia wyższego. Rozliczenia stron w razie umówionego 
ryczałtowego charakteru wynagrodzenia nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie 
wykonanych świadczeniach. Uzgodniony ekwiwalent należy się za cały przedmiot zamówienia. 
Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac.  
W ramach dotychczasowej obsługi prawnej (rok 2022) przede wszystkim korzystano z konsultacji 
w siedzibie Zamawiającego (na bieżąco ustalano terminy spotkań, które zwyczajowo odbywały się raz 
w tygodniu). Powyższe realizowano: 
a) poprzez przekazywanie Wykonawcy spraw do prowadzenia, 
b) w formie konsultacji strategii realizacji spraw, przekazanych Wykonawcy do prowadzenia, 
c) jako doradztwo prawne w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa na wstępie, lub gdy 

zachodziło wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się 
przedmiotem tych postępowań, 

d) w ramach usług prawnych, związanych z wykonywaniem władzy publicznej.  
Przedmiot umowy realizowano również za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Powyższe 
było niezależne od czasu jaki Wykonawca poświęcał na pełnienie zastępstwa procesowego przed sądami 
lub innymi organami, a także czasu potrzebnego na przygotowanie się do wykonywania wszystkich ww. 
czynności. 
Dodatkowo wskazujemy, iż – zgodnie z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT – osoba proponowana do 
pełnienia funkcji: PERSONEL WYKONAWCY, na potrzeby niniejszego postępowania, jest osobą 
dedykowaną do obsługi organizacyjnej przedmiotu zamówienia realizowanego przez Wykonawcę (poprzez 
w szczególności: bieżący kontakt z osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego na mocy 
postanowień zawartej umowy do współpracy nad realizacją umowy, sprawozdawczość, obsługę 
korespondencji prowadzonej przez Wykonawcę, prowadzenie spraw organizacyjnych). Z powyższego 

zapisu jednoznacznie wynika, iż wobec ww. osoby nie wymagamy pełnienia dyżuru w siedzibie 
Zamawiającego. 
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