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OFERTA - ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 
Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z siedzibą w Katowicach, zwana dalej 

„Kancelarią”, zaprasza do negocjacji mających na celu ustalenie szczegółowych warunków 

świadczenia przez Kancelarię usług pomocy prawnej w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zarówno zmieszanych, jak i 

posegregowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

Kancelaria może na zlecenie Klienta: 

1) zaskarżyć specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub / oraz wzór umowy na 

odbiór albo na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a w szczególności: 

a) przeanalizować uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, 

b) przeanalizować uchwałę o sposobie i zakresie usługi (art. 6r ust. 3 ustawy), 

c) przeanalizować SIWZ, 

d) przeanalizować wzór umowy załączony do SIWZ, 

e) sporządzić i wnieść odwołanie od wymagań SIWZ do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), 

f) zakwestionować treść wzoru umowy wnosząc odwołanie do KIO 

– w zamian za wynagrodzenie w wysokości: 

 1 900 zł netto bez obecności prawnika Kancelarii na rozprawie przed KIO, 

 2 900 zł netto z udziałem prawnika Kancelarii na rozprawie przed KIO; 

 

2) sporządzić i złożyć wniosek o wyjaśnienie SIWZ, a w szczególności: 

a) przeanalizować uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, 

b) przeanalizować uchwałę o sposobie i zakresie usługi (art. 6r ust. 3 ustawy), 

c) przeanalizować SIWZ, 

d) przeanalizować wzór umowy załączony do SIWZ, 

– w zamian za wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł netto za analizę powiększone o 50 zł netto za 

każde żądanie wyjaśnień SIWZ; 

 

3) zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego z wykazaniem interesu prawnego, w 

zamian za wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto; 
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4) sporządzić i wnieść do KIO odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty lub innych działań 

albo Zaniechań Zamawiającego, a w szczególności: 

a) przeanalizować zwycięską ofertę, 

b) sporządzić i wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), 

– w zamian za wynagrodzenie w wysokości: 

 1 900 zł netto bez obecności prawnika Kancelarii na rozprawie przed KIO, 

 2 900 zł netto z udziałem prawnika Kancelarii na rozprawie przed KIO. 

 

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz Prawa zamówień publicznych i prowadzi serwisy internetowe poświęcony tym 

ustawom pod adresami www.prawosmieciowe.pl i www.odwolania.info.pl. 

Zespół prawników Kancelarii opracował kompleksowy poradnik dla gmin z zakresu ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r., pt.: 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – poradnik dla gmin. Poradnik został wydany przez 

Wydawnictwo Wolters Kluwer i jest dostępny w księgarni internetowej www.profinfo.pl. 

Radca prawny Jędrzej Klatka, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Środowiska, 

występował w charakterze eksperta z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i udzielił do tej 

pory ponad 100 eksperckich odpowiedzi na pytania zadawane przez gminy z całej Polski, które 

znajdują się na stronie internetowej Kancelarii pod adresem www.prawosmieciowe.pl.  

Kancelaria jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Ekologii, natomiast radca prawny Jędrzej 

Klatka oraz radca prawny Michał Kuźniak są ekspertami Polskiej Izby Ekologii z zakresu prawa 

ochrony środowiska.  

 

Powyższa oferta: 

1) ma charakter informacyjny i jest wyłącznie zaproszeniem do negocjacji; 

2) nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług, o których mowa wyżej, w 

przypadku zaistnienia konfliktu interesów, w rozumieniu art. 19 i n. Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 
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