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INTERNETOWA  

ZAM AWIAJĄCEGO   

  

   

  

 

dot. świadczenie obsługi prawnej Oddziału Regionalnego w Lublinie Agencji Mienia Wojskowego 

 

  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na zasadach 

stosowanych zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych  ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wpłynęły do Zamawiającego pytania od 

Wykonawcy. Zamawiający na podstawie Rozdziału VI ust. 4 ogłoszenia udziela następujących 

wyjaśnień. 

1. Czy Zamawiający może zrezygnować z wymogu przedstawienia przez Wykonawcę będącego 

radcą prawnym przedłożenia polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ustawie o 

radcach prawnych, albo w ustawie - Prawo o adwokaturze albo w ustawie o świadczeniu pomocy 

prawnej przez prawników zagranicznych w RP gdyż radcowie prawni wpisani na listę radców 

prawnych są z urzędu ubezpieczeni w tym zakresie przez samorząd, zaś potwierdzenia faktu 

ubezpieczenia są przekazywane prawnikom najczęściej w marcu danego roku. Tak więc nie ma 

możliwości aby radca prawny nie był ubezpieczony. Umowę ubezpieczenia negocjuje i zawiera 

Krajowa Izba Radców Prawnych 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie rezygnuje z wymogu przedstawienia przez Wykonawcę będącego radcą prawnym 

przedłożenia polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ustawie o radcach prawnych, 

albo w ustawie - Prawo o adwokaturze albo w ustawie o świadczeniu pomocy prawnej przez 

prawników zagranicznych w RP i dopuszcza w ramach innego dokumentu oświadczenie 

Wykonawcy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ustawie 

o radcach prawnych, albo w ustawie - Prawo o adwokaturze albo w ustawie o świadczeniu pomocy 

prawnej przez prawników zagranicznych w RP. 

2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pyt. nr 1 czy Zamawiający zezwoli na zastąpienie 

dokumentów o których mowa w pyt. nr 1 oświadczeniem Wykonawcy. ? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza przedstawienie oświadczenia Wykonawcy, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ustawie o radcach prawnych, albo w ustawie - 

Prawo o adwokaturze albo w ustawie o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników 

zagranicznych w RP. 

3. Ile spraw sądowych obecnie toczy się przed sądami powszechnymi z udziałem Zamawiającego, z 

wyodrębnieniem postępowań w postępowaniu nakazowym, upominawczym i jaki jest ich przedmiot 

oraz wartość przedmiotu sporu ? 

Odpowiedź: 

Na podstawie „Sprawozdania ze świadczonej pomocy prawnej w roku 2018 w Oddziale 

Regionalnym AMW w Lublinie” , w toku jest ogółem 26 spraw. Według sprawozdania zasądzono na 

rzecz AMW 154 117,66 złotych. Wartość przedmiotu sporu jest zróżnicowana. Przedmiotem spraw 

są w szczególności sprawy o zapłatę i egzekucyjne. Zamawiający zgodnie ze sprawozdaniem nie ma 

wyodrębnionych postępowań nakazowych i upominawczych. 

4. Ile postępowań z udziałem Zamawiającego toczy się obecnie przed sądami administracyjnymi i 

jaki jest ich przedmiot? 

Odpowiedź: 

Według sprawozdania obecnie nie toczą się postępowania przed sądami administracyjnymi 

5. Ile postępowań egzekucyjnych toczy się z udziałem Zamawiającego?  

Odpowiedź: 

W zakresie postępowań egzekucyjnych prowadzi je Dział Windykacji. Radca prawny prowadzi 

doradztwo w tych sprawach na bieżąco w razie potrzeb windykacji. W tym zakresie nie jest 

prowadzona statystyka. 

6.  Ile rocznie wydawanych jest decyzji Dyrektora? 

Odpowiedź: 

Rocznie wydanych zostało zgodnie ze sprawozdaniem 417 opinii na dokumentach,  w tym zawarte 

są umowy jak i decyzje administracyjne Dyrektora. 

7. Ile rocznie umów zawiera Zamawiający? 

Odpowiedź: 

Rocznie wydanych zostało zgodnie ze sprawozdaniem 417 opinii na dokumentach,  w tym zawarte 

są umowy jak i decyzje administracyjne Dyrektora. 

8. Ile rocznie postępowań w trybie pzp prowadzi Zamawiający? 

Odpowiedź. 

W 2018 roku od września zatrudniona została do tutejszego Oddziału osoba odpowiedzialna za 

przeprowadzenie postępowań przetargowych. Rozpoczęto 15 postępowań przetargowych. 

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.  
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