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WYKONAWCY, 
KTÓRZY POBRALI OGŁOSZENIE 

F-2380/07/18/MK 
 
 
Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  na zasadach 
określonych w art. 138o ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), dotyczącego świadczenia usług prawnych na rzecz komend 
powiatowych/miejskich Policji województwa łódzkiego. 
 
 
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 
 

Pytanie nr 1 
 
Dotyczy punktu 6.6 Ogłoszenia, który brzmi: 
„6.6. Ze względu na charakter usług, będących przedmiotem niniejszego postępowania, opartych  
na szczególnym zaufaniu do podmiotu świadczącego pomoc prawną, Zamawiający wyłącza 
możliwość korzystania z podwykonawcy przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.” 
 
 
Oferent wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 

Czy Wykonawcą w rozumieniu treści ogłoszenia jest również kancelaria adwokacka, która zatrudnia 
na podstawie umowy zlecenia radców prawnych, czy przedmiotowy stosunek cywilnoprawny 
uznawany jest za podwykonawstwo, a zatem zgodnie z zapisem pkt 6.6 oferty wyłączona jest 
możliwość wskazania radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie do wykonania usługi  
z ramienia kancelarii adwokackiej i nie jest możliwe korzystanie z jego usług.  

Uzasadnienie 
Zgodnie z pkt 6 ogłoszenia wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać 
niezbędne kryteria. Kancelaria adwokacka zatrudnia radcę prawnego na podstawie stosunku zlecenia. 
Zachodzi zatem pytanie czy adwokat prowadzący kancelarię adwokacką, w rozumieniu treści 
ogłoszenia, korzysta z usług radcy prawnego w ramach zasobu własnego, czy też w rozumieniu 
ogłoszenia występuje stosunek podwykonawstwa i nie jest możliwe wskazanie radcy prawnego,  
jako uprawnionego do wykonania usługi.” 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający informuje, iż w opisanym przypadku nie występuje opisany w pkt. 6.6 Ogłoszenia zakaz 
podwykonawstwa co oznacza, że kancelaria adwokacka korzystająca z usług radcy prawnego  
w ramach zasobu własnego może ubiegać się o przedmiotowe zamówienie pod warunkiem, 
spełnienia przez radcę prawnego warunku wiedzy i doświadczenia.  

 
 
 

Rafał Krogulecki 
 

z up.  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 
 
 
 
 
Sporządzono 1 egz.: 
- wysłano pocztą elektroniczną na adres wskazany w pytaniu 


