Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-955

Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 225229515

Osoba do kontaktów: Marta Dzierba
E-mail: marta.dzierba@bgk.pl

Faks: +48 225965905

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.bgk.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawnych z obszaru projektów
unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
79100000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
BZP/52/DP/2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_wydzam
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-080973 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 123-221081 z dnia: 29/06/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
27/06/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
1) Wykaz potwierdzający spełnianie 1) Wykaz potwierdzający spełnianie
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
warunku wiedzy
warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech (3) lat
trzech (3) lat
przed upływem terminu składania
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres
ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
prowadzenia działalności jest
krótszy, na formularzu zgodnym
krótszy, na formularzu zgodnym
z treścią załącznika nr 6 do SIWZ
z treścią załącznika nr 6 do SIWZ
(„Wykaz
(„Wykaz
doświadczenie”). Ocena spełnienia doświadczenie”). Ocena spełnienia
warunku nastąpi
warunku nastąpi
na podstawie wymienionych przez na podstawie wymienionych przez
Wykonawcę opinii
Wykonawcę opinii
prawnych w zakresie zgodnym z pkt prawnych w zakresie zgodnym z pkt
VII.2 SIWZ (z
VII.2 SIWZ (z
uwzględnieniem krótkiego opisu
uwzględnieniem krótkiego opisu
zakresu zamówienia
zakresu zamówienia
oraz informacji kto był zleceniodawcą oraz informacji kto był zleceniodawcą
wykazanych
wykazanych
opinii) oraz dowodów
opinii) oraz dowodów
potwierdzających, że wykazane
potwierdzających, że wykazane
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usługi zostały wykonane lub są
usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
wykonywane należycie.
2) Wykazu osób, które będą
2) Wykazu osób, które będą
uczestniczyć w
uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz
wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich
z informacjami na temat ich
wykształcenia i
wykształcenia i
doświadczenia niezbędnych do
doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia
wykonania zamówienia
które będą oceniane na podstawie które będą oceniane na podstawie
informacji o
informacji o
dacie wpisu na właściwą listę radców dacie wpisu na właściwą listę radców
prawnych,
prawnych,
adwokatów czy prawników
adwokatów czy prawników
zagranicznych oraz zakresu
zagranicznych oraz zakresu
wykonywanych przez te osoby
wykonywanych przez te osoby
czynności, czy wykazu
czynności, czy wykazu
i zakresu przygotowanych przez nie i zakresu przygotowanych przez nie
opinii prawnych,
opinii prawnych,
wraz z informacją o podstawie do
wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi
dysponowania tymi
osobami, na formularzu zgodnym
osobami, na formularzu zgodnym
z treścią załącznika nr 8 do SIWZ
z treścią załącznika nr 8 do SIWZ
(wykaz „Potencjał kadrowy”).
(wykaz „Potencjał kadrowy”).
Zamawiający uzna warunek za
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli
spełniony, jeżeli
Wykonawca przedstawi wykaz
Wykonawca przedstawi wykaz
wykonanych, a w
wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również
lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w wykonywanych, głównych usług, w
okresie ostatnich trzech lat przed
okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert ,
upływem terminu składania ofert ,
a jeśli okres prowadzenia
a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy –
działalności jest krótszy –
w tym okresie. Wykazywane usługi w tym okresie. Wykazywane usługi
muszą zawierać
muszą zawierać
parametry/spełniać warunki łącznie: parametry/spełniać warunki łącznie:
(uwaga ! ta sama
(uwaga ! ta sama
opinia prawna może być tylko raz
opinia prawna może być tylko raz
wskazana przez
wskazana przez
Wykonawcę do wykazania spełnienia Wykonawcę do wykazania spełnienia
poniższych
poniższych
warunków, a należyte wykonanie
warunków, a należyte wykonanie
opinii/usługi/sprawy
opinii/usługi/sprawy
musi być potwierdzone dowodami
musi być potwierdzone dowodami
potwierdzającymi, że
potwierdzającymi, że
usługi wykazane zostały wykonane usługi wykazane zostały wykonane
lub są wykonywane
lub są wykonywane
należycie);
należycie);
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1) należycie opracował co najmniej 4 1) należycie opracował co najmniej 4
opinie prawne
opinie prawne
związane z tematyką funduszy
związane z tematyką funduszy
unijnych (w tym
unijnych (w tym
funduszy strukturalnych, Funduszu funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności,
Spójności,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu
Europejskiego Funduszu
Społecznego);
Społecznego);
2) należycie przygotował co najmniej 2) należycie przygotował co najmniej
2 opinie
2 opinie
prawne dotyczące tematyki
prawne dotyczące tematyki
regionalnych programów
regionalnych programów
operacyjnych w perspektywie
operacyjnych w perspektywie
finansowej 2007-2013;
finansowej 2007-2013;
3) należycie przygotował co najmniej 3) należycie przygotował co najmniej
2 opinie prawne
2 opinie prawne
dotyczące tematyki windykacji
dotyczące tematyki windykacji
wierzytelności.
wierzytelności.
Wykonanie tej samej opinii prawnej Wykonanie tej samej opinii prawnej
może być
może być
wskazywane przez Wykonawcę tylko wskazywane przez Wykonawcę tylko
jednokrotnie w
jednokrotnie w
celu wykazania spełniania
celu wykazania spełniania
warunków, o których mowa
warunków, o których mowa
w pkt VII.2 ppkt. od 1 do 3.
w pkt VII.2 ppkt. od 1 do 3.
W przypadku, gdy przedmiotem
W przypadku, gdy przedmiotem
zamówienia są
zamówienia są
świadczenia okresowe i ciągłe,
świadczenia okresowe i ciągłe,
Zamawiający
Zamawiający
dopuszcza nie tylko zamówienia
dopuszcza nie tylko zamówienia
wykonane (tj.
wykonane (tj.
zakończone) ale również
zakończone) ale również
wykonywane. W takim
wykonywane. W takim
przypadku część zamówienia już
przypadku część zamówienia już
faktycznie
faktycznie
wykonana musi wypełniać wymogi wykonana musi wypełniać wymogi
określone przez
określone przez
Zamawiającego w warunku.
Zamawiającego w warunku.
Wykonawca dysponuje odpowiednim Wykonawca dysponuje odpowiednim
potencjałem
potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania
do wykonywania
zamówienia.
zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli
spełniony, jeżeli
Wykonawcy wykaże, że dysponuje Wykonawcy wykaże, że dysponuje
Zespołem,
Zespołem,
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składającym się co najmniej z 3 osób składającym się co najmniej z 3 osób
zdolnych do
zdolnych do
wykonania zamówienia, z których
wykonania zamówienia, z których
każda spełnia każde
każda spełnia każde
z poniższych wymagań:
z poniższych wymagań:
1) posiada uprawnienia radcy
1) posiada uprawnienia radcy
prawnego lub adwokata
prawnego lub adwokata
lub jest prawnikiem zagranicznym w lub jest prawnikiem zagranicznym w
rozumieniu ustawy
rozumieniu ustawy
z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu
przez prawników
przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w
zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej
Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z
późn. zm.),
późn. zm.),
wpisanego na listę prawników
wpisanego na listę prawników
zagranicznych
zagranicznych
prowadzoną odpowiednio przez
prowadzoną odpowiednio przez
okręgowe rady
okręgowe rady
adwokackie lub rady okręgowych izb adwokackie lub rady okręgowych izb
radców prawnych,
radców prawnych,
2) jest autorem / współautorem co 2) jest autorem / współautorem co
najmniej jednej (1)
najmniej jednej (1)
opinii prawnej, która obejmowała
opinii prawnej, która obejmowała
analizę przepisów
analizę przepisów
rozporządzenia Komisji (WE) nr
rozporządzenia Komisji (WE) nr
1828/2006 z dnia
1828/2006 z dnia
8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego
szczegółowe
szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia zasady wykonania rozporządzenia
Rady (WE)
Rady (WE)
nr 1083/2006 ustanawiającego
nr 1083/2006 ustanawiającego
przepisy ogólne
przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego
Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego
Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności oraz
oraz Funduszu Spójności lub
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie
sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz.
Regionalnego (Dz.
Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1, z Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1, z
późn. zm.),
późn. zm.),
3) posiada co najmniej (5) pięć lat
3) posiada co najmniej (3) trzy lata
doświadczenia
doświadczenia
zawodowego w zakresie
zawodowego w zakresie
świadczenia obsługi prawnej
świadczenia obsługi prawnej
w charakterze radcy prawnego,
w charakterze radcy prawnego,
adwokata lub prawnika
adwokata lub prawnika
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zagranicznego.
zagranicznego.
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
1. Oferta musi być zabezpieczona 1. Oferta musi być zabezpieczona
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje wadium w wysokości: 12 000 zł. zł wadium w wysokości: 12 000 zł. zł
Wadium musi obejmować cały okres Wadium musi obejmować cały okres
związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z
dniem składania ofert.
dniem składania ofert.
Termin wniesienia wadium upływa w Termin wniesienia wadium upływa w
dniu 08.07.2016 r. o godz. 11:00
dniu 18.07.2016 r. o godz. 11:00
2. Wadium może być wnoszone
2. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
w jednej lub kilku następujących
formach:
formach:
• poręczeniach bankowych lub
• poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym.
poręczeniem pieniężnym.
• w gwarancjach bankowych
• w gwarancjach bankowych
• w gwarancjach ubezpieczeniowych • w gwarancjach ubezpieczeniowych
• poręczeniach udzielanych przez
• poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Oznacza to, że w terminie
Oznacza to, że w terminie
wniesienia wadium, w/w forma
wniesienia wadium, w/w forma
lub formy wadium muszą zostać
lub formy wadium muszą zostać
wniesione - oryginał dokumentu
wniesione - oryginał dokumentu
gwarancyjnego należy złożyć
gwarancyjnego należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego w
w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7,
Kancelaria Ogólna, Biuro Zamówień Kancelaria Ogólna, Biuro Zamówień
Publicznych,
Publicznych,
a w pieniądzu - przelewem
a w pieniądzu - przelewem
na rachunek Zamawiającego
na rachunek Zamawiającego
prowadzony w Banku Gospodarstwa prowadzony w Banku Gospodarstwa
Krajowego
Krajowego
nr konta 62 1130 0007 0000 0000
nr konta 62 1130 0007 0000 0000
1390 0619
1390 0619
z dopiskiem: Postępowanie o
z dopiskiem: Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Świadczenie usług prawnych dla pn. „Świadczenie usług prawnych dla
BGK – obszar projektów unijnych w BGK – obszar projektów unijnych w
perspektywie finansowej 2007-2013” perspektywie finansowej 2007-2013”
Kserokopię dowodu wpłaty należy Kserokopię dowodu wpłaty należy
dołączyć do oferty.
dołączyć do oferty.
3. O uznaniu przez Zamawiającego, 3. O uznaniu przez Zamawiającego,
że wadium w pieniądzu wpłacono
że wadium w pieniądzu wpłacono
w wymaganym terminie, decyduje
w wymaganym terminie, decyduje
data i godzina wpływu środków na data i godzina wpływu środków na
rachunek Zamawiającego.
rachunek Zamawiającego.
4. Wykonawca, który nie wniesie
4. Wykonawca, który nie wniesie
wadium do upływu terminu składania wadium do upływu terminu składania
ofert, na przedłużony okres
ofert, na przedłużony okres
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związania ofertą lub w terminie,
związania ofertą lub w terminie,
o którym mowa w art. 46 ust. 3,
o którym mowa w art. 46 ust. 3,
albo nie zgodzi się na przedłużenie albo nie zgodzi się na przedłużenie
okresu związania ofertą, zostanie
okresu związania ofertą, zostanie
wykluczony z postępowania.
wykluczony z postępowania.
5. W przypadku wnoszenia wadium 5. W przypadku wnoszenia wadium
w formie gwarancji bankowej
w formie gwarancji bankowej
bądź ubezpieczeniowej musi ona
bądź ubezpieczeniowej musi ona
zawierać zobowiązanie gwaranta
zawierać zobowiązanie gwaranta
do zapłaty sumy wadialnej na rzecz do zapłaty sumy wadialnej na rzecz
Zamawiającego nieodwołalnie,
Zamawiającego nieodwołalnie,
bezwarunkowo i na pierwsze
bezwarunkowo i na pierwsze
(pisemne) żądanie.
(pisemne) żądanie.
6. Złożone poręczenie lub gwarancja 6. Złożone poręczenie lub gwarancja
musi zawierać zobowiązanie zgodne musi zawierać zobowiązanie zgodne
z art. 46 ust. 4a oraz 46 ust. 5
z art. 46 ust. 4a oraz 46 ust. 5
ustawy PZP, to jest:
ustawy PZP, to jest:
- Zamawiający zatrzymuje wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami w sytuacji
wraz z odsetkami w sytuacji
określonej art. 46 ust. 4a ustawy Pzp określonej art. 46 ust. 4a ustawy Pzp
oraz
oraz
- Zamawiający zatrzymuje wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w
1. odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie,
warunkach określonych w ofercie,
2. nie wniósł wymaganego
2. nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy,
wykonania Umowy,
3. zawarcie Umowy stało się
3. zawarcie Umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający dokona zwrotu
7. Zamawiający dokona zwrotu
wadium zgodnie z warunkami
wadium zgodnie z warunkami
określonymi w art. 46 ustawy Pzp. określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia wadium 8. W przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu Wykonawca może
w pieniądzu Wykonawca może
wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia wadium na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
należytego wykonania umowy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
08/07/2016 Godzina: 11:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
08/07/2016 Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/07/2016 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/07/2016 Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
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VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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