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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259555-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi prawnicze
2016/S 143-259555
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Dorota Bobińska
00-955 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225965980
E-mail: dorota.bobinska@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bgk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi bankowe

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 21: Usługi prawnicze
Kod NUTS PL127
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawnych z obszaru projektów
unijnych oraz działań windykacyjnych w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością w
perspektywie finansowej 2014 – 2020.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79100000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 209 000 EUR.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert.
3. Termin wniesienia wadium upływa w 1.9.2016 o godz. 11:00.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w/w forma lub
formy wadium muszą zostać wniesione – oryginał dokumentu gwarancyjnego należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, Kancelaria Ogólna, Biuro Zamówień Publicznych, w
pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta
62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 z dopiskiem: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020”
5. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
6. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data
i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu
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terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3,
albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej musi ona zawierać
zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i
na pierwsze (pisemne) żądanie. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art.
46 ust. 4a oraz 46 ust. 5 ustawy Pzp, to jest: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji
określonej art. 46 ust. 4a ustawy Pzp
oraz Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Określono w Załączniku nr 2 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy).

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, potwierdzi, że prowadzi działalność
gospodarczą w formie, o której mowa w:
— art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych
— art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze
— art. 15 ust. 1 i 2 i art. 19 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia(załącznik nr
12 do SIWZ), odpisu z właściwego rejestru/ewidencji.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczące:
1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania (załącznik nr 12 do SIWZ);
2.posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4.sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
4) Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp.
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5) W celu wykazania spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i oraz ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 oraz ust. 2a ustawy Pzp, wg załącznika nr 5 do SIWZ.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie.
3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie.
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10-11
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
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Postanowienia dotyczące terminu wystawienia i zakresu dokumentu zawierającego w/w oświadczenie stosuje
się odpowiednio.
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie.
8. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy Pzp albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru z załącznika nr
10 do SIWZ.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunku
nastąpi na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kopii polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje
się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację zamówienia, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 500 000 zł.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, wystawionych referencji oraz
dokumentów (m.in. wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia) przedstawionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności krótkiego opisu zakresu
zamówienia oraz informacji kto był zleceniodawcą usługi.
2.Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia oraz
odpowiednich dokumentów tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia które będą oceniane na podstawie informacji o dacie wpisu na właściwą listę radców prawnych,
adwokatów czy prawników zagranicznych, dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz wykazu
obsługiwanych umów/kontraktów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ad. 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert lub w okresie prowadzenia działalności, jeśli okres ten jest krótszy
spełnił łącznie poniższe warunki:
(UWAGA: ta sama opinia prawna może być tylko raz wskazana przez Wykonawcę do wykazania spełnienia
poniższych warunków, a należyte wykonanie opinii/usługi/sprawy musi być potwierdzone stosownymi
referencjami):
1)należycie opracował co najmniej 4 opinie prawne związane z tematyką funduszy unijnych (w tym funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego);
2) należycie przygotował co najmniej 2 opinie prawne dotyczące tematyki regionalnych programów
operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013 i/lub perspektywie finansowej 2014-2020;
3) należycie przygotował co najmniej 2 opinie prawne dotyczące tematyki windykacji wierzytelności.
Ad. 2. Zamawiający uzna warunek posiadania potencjału kadrowego za spełniony, jeżeli:
1) Wykonawca wykaże, że dysponuje Zespołem, składającym się co najmniej z 3 osób zdolnych do wykonania
zamówienia, z których każda spełnia każde z poniższych wymagań:
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a) posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, lub jest prawnikiem zagranicznym w rozumieniu ustawy
z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z późn. zm.), wpisanego na listę prawników zagranicznych prowadzoną
odpowiednio przez okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowych izb radców prawnych,
b) posiada doświadczenie w obsłudze prawnej umów (umowy) finansowanych lub współfinansowanych z
funduszy unijnych (w tym funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego),
c) posiada co najmniej (3) trzy lata doświadczenia zawodowego w zakresie świadczenia obsługi prawnej w
charakterze radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego.
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną (1) osobą wchodzącą w skład Zespołu dedykowanego
do obsługi Zamówienia, posiadającą wiedzę na temat regulacji prawnych w obszarze pomocy publicznej.
3) Wykonawca wykaże gotowość do odbywania spotkań poza siedzibą Zamawiającego, tj. wyjazdów
służbowych, co najmniej 1 członka Zespołu, o którym mowa w ust. VII pkt 3 ppkt 1, o którym mowa w ust. VII pkt
3 ppkt 1, w wymiarze dwóch (2) dni roboczych w miesiącu.
4) Wykonawca wykaże gotowość do odbywania konsultacyjnych spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego
co najmniej 1 członka Zespołu, o którym mowa w ust. VII pkt 3 ppkt 1, o którym mowa w ust. VII pkt 3 ppkt 1, w
wymiarze jednego (1) spotkania na dwa (2) tygodnie.
5) Wykonawca zapewni dostępność co najmniej jednego (1) pracownika, wchodzącego w skład Zespołu
dedykowanego do obsługi Zamówienia, do kontaktów telefonicznych z Zamawiającym, w godzinach pracy
Zamawiającego. Dopuszcza się wymienność osób do kontaktów telefonicznych.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Wykonawca
posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, tj. zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp – wymagane jest prowadzenie działalności
gospodarczej w formie, o której mowa w art. 8 ust. 1ustawy o radcach prawnych/ art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo
o adwokaturze/ art. 15 ust. 1 i 2 i art. 19 ustawy o świadczeniu przez pracowników zagranicznych pomocy
prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 30
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2. Doświadczenie Wykonawcy. Waga 30
3. Potencjał operacyjny i kadrowy. Waga 40
IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP/70/DP/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.9.2016 - 11:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 1.9.2016 - 11:30
Miejscowość:
Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): UWAGA:
Zamawiający informuję, że zamówienie dotyczy projektu/projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
Jednakże z uwagi na fakt, że Zamawiający nie pełni jeszcze roli „Menadżera Funduszu Funduszy” w rozumieniu
art. 2 ust. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, tj. na dzień ogłoszenia przetargu nie zawarto jeszcze umowy
na obsługę środków z programów perspektywy finansowej 2014-2020, nie można określić nazwy projektów, z
których pochodzić będzie dofinansowanie.

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług stanowiących nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego.
2. Zgodnie z regulacjami art. 59 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE1 oraz art. 80 ust.
3 dyrektywy 2014/25/UE2, oraz zgodnie z nowelizacją ustawy Pzp – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366), w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych,
podstawowym dokumentem stanowiącym wstępne potwierdzenie:
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— spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
— braku podstaw wykluczenia,
— jak też spełnianie kryteriów selekcji (obiektywne zasady i kryteria ustalone przez zamawiającego na potrzeby
ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów)
jest oświadczenie własne wykonawcy zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.
Zgodnie z powyższym, Zamawiający akceptuje oświadczenie własne Wykonawcy, składane w postaci
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16); w przypadku nie dołączenia do oferty lub do wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp. Niemniej jednak Zamawiający wymaga złożenia dodatkowych oświadczeń przez Wykonawcę w zakresie
wykazania spełnienia warunków o których mowa w ust. VII pkt. 2 i ust. VII pkt. 3, zgodnych odpowiednio z
załącznikami nr 6 i 8 do SIWZ.
3. Termin realizacji zamówienia: Od dnia zawarcia umowy, do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków
przeznaczonych na niniejszą usługę.
4. Przy wyborze oferty zamówienia związanego z obszarem obsługi projektów unijnych oraz działań
windykacyjnych Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
1) Kryterium I „Cena” (maksymalnie 30 pkt):
a) W kryterium „Cena” oceniona zostanie zaoferowana przez Wykonawcę cena brutto za jedną godzinę
zegarową świadczenia usług prawnych będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Cenę ofertową
wyrażoną w PLN należy obliczyć poprzez dodanie kwoty netto za usługi oraz wyliczonej od niej wartości
podatku od towarów i usług (VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić
wartość autorskich praw majątkowych oraz wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia.
b) Do obliczenia punktacji w przypadku kryterium ceny Zamawiający zastosuje następujący wzór:
Ilość pkt = CN/CW x 30 pkt
CN – najniższa oferowana wysokość wynagrodzenia brutto za jedną godzinę świadczenia usług prawnych
CW – wysokość wynagrodzenia brutto za jedną godzinę świadczenia usług prawnych badanej oferty
c) Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach niniejszego kryterium wynosi 30.
2. Kryterium II „Doświadczenie Wykonawcy” (maksymalnie 30 pkt):
Doświadczenie Wykonawcy, w tym liczba, wartość i zakres wykonanych usług
Aby uznać niniejszy warunek za spełniony, Wykonawca winien spełniać warunki progowe, o których mowa w
ust. VII pkt. 2.
Ponadto, w ramach kryterium „Doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty w przypadku gdy
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością:
1. usługi w formie obsługi prawnej projektu/ów finansowanych lub współfinansowanych z budżetu UE, przy
czym punkty zostaną przydzielone wg następującej zasady:
a) za obsługę co najmniej trzech (3) projektów – Wykonawca otrzyma 9 pkt;
b) za obsługę jednego (1) projektu – Wykonawca otrzyma 4 pkt.
2. opinie prawne w zakresie „pomocy publicznej”, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, lub w zakresie „pomocy de minimis”, o której mowa o której mowa w Rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. U. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r. s. 5, z późn. zm.), lub w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013
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z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. UE L 352/1 z dn. 24.12.2013), przy czym punkty zostaną przydzielone wg następującej
zasady:
a) za wykonanie co najmniej czterech (4) wyżej wskazanych opinii prawnych – Wykonawca otrzyma 9 pkt;
b) za wykonanie dwóch (2) wyżej wskazanych opinii prawnych – Wykonawca otrzyma 4 pkt.
3. usługi w formie obsługi prawnej podmiotu oferującego na rynku produkty finansowe w formie pożyczek,
kredytów lub poręczeń, przy czym punkty zostaną przydzielone wg następującej zasady:
a) za obsługę co najmniej dwóch (2) podmiotów – Wykonawca otrzyma 6 pkt;
b) za obsługę jednego (1) podmiotu – Wykonawca otrzyma 3 pkt.
4. opinie prawne dotyczące tematyki windykacji wierzytelności, przy czym punkty zostaną przydzielone wg
następującej zasady:
a) za wykonanie co najmniej pięciu (5) opinii prawnych – Wykonawca otrzyma 6 pkt.;
b) za wykonanie trzech (3) opinii prawnych – Wykonawca otrzyma 3 pkt.
3. Kryterium III „Potencjał operacyjny i kadrowy” – wymagania dotyczące uprawień i doświadczenia
poszczególnych członków zespołu (maksymalnie 40 pkt):
1) Jeśli Wykonawca włączy do Zespołu dedykowanego do obsługi Zamawiającego co najmniej jednego
dodatkowego członka spełniającego wszystkie opisane w ust. VII.3 pkt 1 kryteria otrzyma 10 pkt.,
2) Jeśli Wykonawca włączy do Zespołu dedykowanego do obsługi Zamawiającego pracownika/ów
spełniającego/ych przynajmniej jedno kryterium wskazane w ust. VII pkt 1 – 2 otrzyma punkty, przy czym
zostaną one przydzielone wg następującej zasady:
a) za włączenie co najmniej dwóch (2) osób – Wykonawca otrzyma 10 pkt;
b) za włączenie jednej (1) osoby – Wykonawca otrzyma 5 pkt.
3) Jeśli Wykonawca zadeklaruje gotowość do odbywania spotkań poza siedzibą Zamawiającego, tj. wyjazdów
służbowych, co najmniej dwóch (2) członków Zespołu dedykowanego do obsługi Zamawiającego w wymiarze
dwóch (2) dni roboczych w miesiącu, otrzyma 5 pkt.
4) Jeśli Wykonawca zadeklaruje gotowość do odbywania konsultacyjnych spotkań roboczych w siedzibie
Zamawiającego co najmniej dwóch (2) członków Zespołu dedykowanego do obsługi Zamawiającego w
wymiarze 1 spotkania na dwa (2) tygodnie, otrzyma 5 pkt.
5) Ponadto jeżeli co najmniej jeden z członków Zespołu dedykowanego do obsługi Zamawiającego:
a) jest autorem/współautorem co najmniej dwóch (2) opinii prawnych dotyczących analizy krajowych przepisów
prawnych w kontekście udzielania pomocy ze środków instrumentów finansowych współfinansowanych z
budżetu UE – Wnioskodawca otrzyma 5 pkt;
b) jest autorem/współautorem co najmniej dwóch (2) opinii prawnych dotyczących analizy regulacji organów UE
w kontekście udzielania pomocy ze środków instrumentów finansowych współfinansowanych z budżetu UE –
Wnioskodawca otrzyma 5 pkt;
UWAGA:
Zamawiający wskazuje, że w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” oraz kryterium „Potencjał operacyjny i
kadrowy” punktowane będzie tylko i wyłącznie doświadczenie własne oraz własny potencjał kadrowy.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ŁĄCZNĄ liczbę punktów
zdobytych w ramach wszystkich przyjętych w postępowaniu kryteriów.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
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Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.7.2016
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