Sygnatura postępowania: BZP/52/DP/2016
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
ART. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164), zwanej dalej „ustawą Pzp,” prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi dla
postępowań o ustalonej wartości zamówienia powyżej 209.000,00 euro
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie finansowej
2007-2013
Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 76 stron.
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I. ZAMAWIAJĄCY:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
AL. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
NIP: 525-00-12-372
REGON 000017319
Tel: 22-522-95-15 Faks: 22 596-59-05
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
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.
Przedmiot zamówienia określają:
Kod i nazwa CPV: 79.10.00.00-5 usługi prawnicze
Zał. nr 1 do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres realizacji zamówienia –12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków
przeznaczonych na niniejszą usługę.
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju usług stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY.
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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;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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. 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.

VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
POSTĘPOWANIU
1.

OCENY

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

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 Prawa
zamówień publicznych – wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej 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.
2.

w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie.
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykazywane usługi muszą zawierać
parametry/spełniać warunki łącznie: (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 dowodami potwierdzającymi, że
usługi wykazane zostały wykonane lub są wykonywane należycie);
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;
3) należycie przygotował co najmniej 2 opinie prawne
wierzytelności.

dotyczące tematyki windykacji

Wykonanie tej samej opinii prawnej może być wskazywane przez Wykonawcę tylko jednokrotnie w
celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt VII.2 ppkt. od 1 do 3.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, Zamawiający
dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone) ale również wykonywane. W takim
przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez
Zamawiającego w warunku.
3.

w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykaże, że dysponuje Zespołem,
składającym się co najmniej z 3 osób zdolnych do wykonania zamówienia, z których każda
spełnia każde z poniższych wymagań:
1) 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
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prawników zagranicznych prowadzoną odpowiednio przez okręgowe rady adwokackie lub rady
okręgowych izb radców prawnych,
2) jest autorem / współautorem co najmniej jednej (1) opinii prawnej, która obejmowała
analizę przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr
1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1, z późn. zm.). lub rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L
210/25 z dn. 31.07.2006 z późn. zm.) lub rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L
210/1 z dn. 31.07.2006 z późn. zm.).”
3) posiada co najmniej (3) trzy lata doświadczenia zawodowego w zakresie świadczenia obsługi
prawnej w charakterze radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego.
4.

Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację zamówienia:

Zamawiający uzna, warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z
załącznikiem nr 4 o spełnianiu Warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1
ustawy Pzp ,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
opisane w ust. 1, 2, 3 i 4 powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo
wszyscy Wykonawcy wspólnie.
VIII. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Spełnienie warunków opisanych w części VI i VII SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie
oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w części IX SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.
3. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki zostały
spełnione.
4. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania (odrzuceniem jego oferty).
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5. Zgodnie z regulacjami art. 59 dyrektywy 2014/24/UE1 oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE2, oraz zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – 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:
- 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 pkt. VII 2 i VII. 3,
zgodnych odpowiednio z załącznikami nr 6 i 8 do SIWZ.
a) w przypadku gdy Wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach
danych państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych,
Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty;
b) w przypadku gdy Wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące
w posiadaniu zamawiającego, zamawiający uwzględni te dokumenty;
c) Zamawiający dopuszcza, zgodnie z zasadą tzw. self – cleaning, polegającą na
dopuszczeniu - w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania
- możliwości przedstawienia przez tego wykonawcę dowodów na to, że podjął środki
wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub
zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3)
podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do
6
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zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu);
zamawiający winien rozpatrzyć dowody wskazane wyżej i dokonać ich oceny w świetle
przesłanek wykluczenia wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz w ust.
2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.
6. Regulacje dyrektyw przewidują weryfikację podmiotową przy użyciu formularza JEDZ
w odniesieniu do:
- wykonawców
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ
składa każdy z wykonawców;
- podmiotów trzecich
a) JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów
trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji;
b) JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów
podmiotu trzeciego;
c) JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia
d) dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie
realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie;
- podwykonawców
- dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, jeżeli zamawiający w postępowaniu takiego
wskazania podwykonawców wymaga;
7. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości złożenia w ofercie
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16):
a) musi również dołączyć do oferty oświadczenie własne zgodne z :
- załącznikiem nr 6 do SIWZ (Wykaz „Doświadczenie”)
- załącznikiem nr 7 do SIWZ („Wykaz „Doświadczenie do oceny ofert”)
- załącznikiem nr 8 do SIWZ ( Wykaz „Potencjał kadrowy)
- załącznikiem nr 9 do SIWZ („Wykaz „Potencjał Kadrowy do oceny ofert”.
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- załącznikiem nr 10 do SIWZ (Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp”)
b) nie ma konieczności dołączania do oferty dokumentów wymienionych w Rozdz. IX w części A w
ust. 1 do 2, 5 w części B, ust. 1 do 7 oraz w rozdz. XI ust. 1 do 3 niniejszej SIWZ,

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
A. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w części VII SIWZ,
Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę
oświadczenia, odpis z właściwego rejestru/ewidencji
2. Oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 4 do SIWZ.
3. Wykazu potwierdzający spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ („Wykaz
doświadczenie”). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wymienionych przez
Wykonawcę opinii prawnych w zakresie zgodnym z pkt VII.2 SIWZ (z uwzględnieniem
krótkiego opisu zakresu zamówienia oraz informacji kto był zleceniodawcą wykazanych
opinii) oraz dowodów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
4. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich 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 oraz zakresu wykonywanych
przez te osoby czynności, czy wykazu i zakresu przygotowanych przez nie opinii prawnych,
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym
z treścią załącznika nr 8 do SIWZ (wykaz „Potencjał kadrowy”).
5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
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mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne
zobowiązanie ww. podmiotów należy złożyć w oryginale.
Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
B. 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
9
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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. 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 .
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie .
X. PEŁNOMOCNICTWO
1.

10

Do oferty należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
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2.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

XI. OŚWIADCZENIA
I
DOKUMENTY,
JAKIE
MAJĄ
WYKONAWCY
DOSTARCZYĆ
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – (wymogi
dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej)
1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
składają dokumenty wymienione w części IX SIWZ z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o
których mowa w części IX B SIWZ:
1) ust. 2 – 4 i ust. 6 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) ust. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w
ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW
11
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1.

Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców reguluje m.in.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

2.

Oświadczenie, o którym mowa w części IX A ust. 1 oraz części B ust. 1 i 7 należy przedstawić w
oryginale, pozostałe dokumenty, o których mowa w części IX A i B oraz części XI mogą być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
(tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy lub przez
umocowanego pełnomocnika). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien
być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie.
Zamawiający informuje, że Wykonawca nie ma obowiązku poświadczania za zgodność z
oryginałem pobranych samodzielnie wydruków komputerowych aktualnych informacji o
podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168 poz.118, z
późn. zm.), oraz wydruków ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

3.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231) - w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których
mowa w § 1 ust. 6 cyt. rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
lub te podmioty

4.

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.

5.

Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, winno być złożone w oryginale.

6.

Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez wykonawcę za
zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

7.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty,
oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

XIII. OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
12
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1.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

2.

W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców
występujących wspólnie, mogą oni zostać zobowiązani, najpóźniej przed podpisaniem umowy
na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

3.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację
zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego.
Oferta składana przez wykonawców występujących wspólnie musi zostać utworzona z
dokumentów wymienionych w części IX (w razie konieczności – także X i XI ust. 1) oraz części,
XIII ust. 1, z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w części IX B ust. 1 - 8 (i odpowiednio w
części XI ust. 1), składane są przez każdego z wykonawców działających wspólnie - osobno.

4.

Ocena spełnienia przez wykonawców wspólnie warunków i wymogów określonych w
specyfikacji będzie podlegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.

5.

Oferta wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób,
by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia.

XIV.

OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w.in w części IX
B ust. 1 i 2 SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Wspólnicy spółki cywilnej
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XV. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w formularzu „Oferta”) części
zamówienia (zakresu), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
XVI.
1.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
Wykonawca w formularzu ”Oferta” (Załącznik nr 3 do SIWZ) poda cenę netto i brutto za
godzinę zegarową świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia
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2.

Cena brutto za godzinę zegarową musi zawierać wszelkie obciążenia publicznoprawne
wymagane przepisami prawa. Podana w ofercie cena musi uwzględniać również wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi z SIWZ, w
szczególności z IPU (załącznik nr 2 do SIWZ), (m.in. w cenie należy uwzględnić wartość
autorskich praw majątkowych oraz wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia) oraz
z obowiązującymi przepisami.

3.

Cena brutto za godzinę zegarową świadczenia usług podana w ofercie będzie podstawą oceny
i porównania ofert.

4.

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w oparciu o cenę netto za godzinę zegarową
świadczenia usług podaną w ofercie, zgodne z zasadami określonymi w Istotnych
postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

5.

Wszystkie wartości cenowe będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie płatności
będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.

Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach brutto za godzinę
zegarową. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub
koszty wytworzenia.

7.

Z uwagi na przyjęty sposób rozliczania się z Wykonawcą, w celu ustalenia czy zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 93
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający wymaga podania iloczynu ceny brutto za godzinę
zegarową świadczenia usług i wartości 1440 stanowiącej szacowaną liczby godzin świadczonych
usług w trakcie realizacji umowy.

8.

Jeżeli cena brutto oferty za jedną godzinę zegarową usługi wydaje się rażąco niska w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od:
 wartości zamówienia podzielonej przez liczbę 1440, stanowiącą szacowaną liczbę
godzin świadczonych usług w trakcie realizacji umowy lub
 średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert wyrażoną w cenach brutto za
jedną godzinę zegarową świadczonej usługi,
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.

9.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
14
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takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10. Jeżeli złożono, przez wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVII.

KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE

1. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty związanej ze świadczeniem usług prawnych dla BGKobszar projektów unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
KRYTERIUM

WAGA

Cena

40

Doświadczenie Wykonawcy

40

Potencjał Kadrowy

20

Razem

100

3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu wyniesie 100 i stanowi
sumę punktów możliwych do uzyskania w ramach poszczególnych kryteriów.
4. Kryterium „Cena”:
4.1. W kryterium „Cena” oceniona zostanie zaoferowana przez Wykonawcę cena brutto za
jedną godzinę zegarową świadczenia usług prawnych będących przedmiotem niniejszego
15
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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.
4.2. Do obliczenia punktacji w przypadku kryterium ceny Zamawiający zastosuje następujący
wzór:
Liczba pkt = CN/CW x 40 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
4.3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach niniejszego kryterium wynosi
40.
5. Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”:
5.1. W ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” 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:
5.1.1. 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 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 następujących zasad:
a) za wykonanie co najmniej trzech (3) wyżej wskazanych opinii prawnych Wykonawca otrzyma 8 pkt.;
b) za wykonanie dwóch (2) wyżej wskazanych opinii prawnych - Wykonawca
otrzyma 2 pkt.
5.1.2. opinie prawne w zakresie „instrumentów inżynierii finansowej”, o których mowa
w art. 43-45 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
16
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1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. L 371 z
27.12.2006, str.1), przy czym punkty zostaną przydzielone wg następujących
zasad:
a) za wykonanie co najmniej pięciu (5) wyżej wskazanych opinii prawnych Wykonawca otrzyma 8 pkt.;
b) za wykonanie od trzech (3) do czterech (4) wyżej wskazanych opinii
prawnych - Wykonawca otrzyma 2 pkt.
5.1.3. opinie prawne dotyczące tematyki regionalnych programów operacyjnych w
perspektywie finansowej 2007-2013, przy czym punkty zostaną przydzielone wg
następujących zasad:
a) za wykonanie co najmniej pięciu (5) wyżej wskazanych opinii prawnych Wykonawca otrzyma 8 pkt.;
b) za wykonanie od trzech (3) do czterech (4) wyżej wskazanych opinii
prawnych - Wykonawca otrzyma 2 pkt.
5.1.4. opinie prawne dotyczące tematyki funduszy unijnych przy czym punkty zostaną
przydzielone wg następujących zasad:
a) za wykonanie co najmniej dziesięciu (10) wyżej wskazanych opinii
prawnych - Wykonawca otrzyma 10 pkt.;
b) za wykonanie od pięciu (5) do dziewięciu (9) wyżej wskazanych opinii
prawnych - Wykonawca otrzyma 6 pkt.
5.1.5. opinie prawne dotyczące tematyki windykacji wierzytelności:
a) za wykonanie co najmniej piętnastu (15) opinii prawnych – Wykonawca
otrzyma 6 pkt.;
b) za wykonanie od siedmiu (7) do czternastu (14) opinii prawnych –
Wykonawca otrzyma 2 pkt.
5.2. Wykonawca, w celu uzyskania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie
Wykonawcy”, nie może:
5.2.1. posługiwać się doświadczeniem wykazywanym w celu spełniania warunków,
o których mowa w pkt. VII.2. SIWZ;
5.2.2. wykazywać tej samej opinii prawnej w celu uzyskania punktów w ramach
podkryteriów wskazanych w pkt XVII ppkt 5.1.1 do 5.1.4 SIWZ;
5.2.3. powoływać się na zasoby podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust 2b
ustawy Pzp.
5.3. Ocena oferty w niniejszym kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego
przez Wykonawcę załącznika nr 7 do SIWZ – „Wykaz Doświadczenie do oceny ofert”.
Niewypełnienie lub niepodanie przez Wykonawcę wszystkich informacji wymaganych
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przez niniejszy punkt SIWZ lub treść załącznika nr 7 do SIWZ – „Wykaz Doświadczenie do
oceny ofert”, skutkować będzie brakiem otrzymania punktów w ocenianym aspekcie.
5.4. W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”, można uzyskać maksymalnie 40 pkt.
5.5. W odniesieniu do zamówień wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ – „Wykaz
Doświadczenie do oceny ofert”, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
poświadczeń potwierdzających fakt należytego wykonania tych zamówień, a jedynie
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia własnego oświadczenia o należytym
wykonaniu tych zamówień.
5.6. Do załącznika nr 7 do SIWZ – „Wykaz Doświadczenie do oceny ofert” nie ma
zastosowanie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
6. Kryterium „Potencjał Kadrowy” - wymagania dotyczące uprawień i doświadczenia
poszczególnych członków zespołu:
6.1. W ramach kryterium „Potencjał Kadrowy” Zamawiający będzie przyznawał punkty w
przypadku gdy:
6.1.1. Wykonawca wykaże, że w skład Zespołu dedykowanego do obsługi
Zamawiającego, oprócz osób, o których mowa w pkt VII.3 SIWZ, wchodzić
będzie dodatkowo co najmniej jedna osoba spełniająca wszystkie warunki, o
których mowa w pkt VII.3 SIWZ – Wykonawca otrzyma 8 pkt.
6.1.2. Wykonawca wykaże, że co najmniej jeden z członków Zespołu
dedykowanego do obsługi Zamawiającego, o których mowa w pkt VII.3 SIWZ:
a) jest autorem/współautorem co najmniej dwóch (2) opinii prawnych, z
których każda obejmowała swoim zakresem przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie
udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w
ramach regionalnych programów operacyjnych (t.j.: Dz. U. Nr 2014, poz.
1771 z późn. zm.) – Wykonawca otrzyma 4 pkt.;
b) jest autorem/współautorem co najmniej dwóch (2) opinii prawnych, z
których każda obejmowała swoim zakresem Notę wyjaśniającą COCOF 100014/05 z dnia 8 lutego 2012 r w zakresie instrumentów inżynierii
finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006, wydaną przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds.
Polityki Regionalnej – Wykonawca otrzyma 4 pkt.;
c) jest autorem/współautorem co najmniej dwóch (2) opinii prawnych z
których każda, obejmowała swoim zakresem rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i
trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania
wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) – Wykonawca otrzyma 4
pkt.
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6.2. W Kryterium „Potencjał Kadrowy” można uzyskać maksymalnie łącznie 20 pkt.
6.3. Ocena oferty w niniejszym kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego
przez Wykonawcę załącznika nr 9 do SIWZ – „Wykaz Potencjał Kadrowy do oceny ofert”.
Do przedmiotowego załącznika nie ma zastosowanie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
8. Zgodnie z art. 91 ust. 4 jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego
może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIX.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub e – mail’em, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub
wycofania oferty.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub
e - mail’em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
W sprawach formalnych - dotyczących procedury prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego należy kontaktować się z:
Marta Dzierba , Biuro Zamówień Publicznych,
tel. + 48 22 599 90 15, faks: +48 22 596 59 05
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e- mail: marta.dzierba@bgk.pl
XXI.

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCYCH

TREŚCI

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując
swoje zapytania pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną na adres:
Bank Gospodarstwa Krajowego,
Biuro Zamówień Publicznych
Al. Jerozolimskie 7, 00- 955 Warszawa.
e-mail: marta.dzierba@bgk.pl, bzp@bgk.pl
faks : + 48 22 596 59 05
2.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający
przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której
udostępniono SIWZ.

3.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej na której
udostępniono SIWZ.

XXII.

WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000 zł. zł

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania
ofert.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 18.07.2016 r. o godz. 11:00
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
 w gwarancjach bankowych
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 w gwarancjach ubezpieczeniowych
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 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,
a 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 2007-2013”
Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
3.

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie,
decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

4.

Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu 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.

5. 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.
6. 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:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
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3. zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXIII. OFERTA
1. Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej.
2. Oferta musi zawierać
1) Wypełniony i podpisany formularz „OFERTA”, którego wzór stanowi załącznik nr 3do SIWZ;
2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części IX SIWZ (w razie konieczności – także w
części XI SIWZ), z zastrzeżeniem pkt. VIII.7.b) w przypadku Wykonawców, którzy składają
jednolity europejski dokument zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16)
3) wypełniony i podpisany Formularz cenowy (zawarty w formularzu „Oferta”);
4)pełnomocnictwo / pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).
3. Oferta i pozostałe dokumenty/formularze powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w dokumentach i
formularzach stanowiących załączniki do SIWZ.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna
z wzorami formularzy załączonymi do SIWZ.
6. Na wniosek Wykonawcy, przesłany pocztą elektroniczną lub faksem, Zamawiający prześle
Wykonawcy, na wskazany adres e-mail, formularze ofertowe w wersji edytowalnej.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym.
8. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest
wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone
podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym
przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).
9. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty,
ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów
ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.
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10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą
dokonania poprawki.
11. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.
12. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne
ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja,
w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest
samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej.
13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), dalej
„uznk”. Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane oraz oznaczone
klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”, a do oferty
należy załączyć wyjaśnienia uzasadniające, że zastrzeżone informacje spełniają wszystkie
przesłanki określone w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, zawarte w art. 11 ust. 4 uznk.
14. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np.
materiałów reklamowych,) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z
ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
XXIV. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY
Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
1.

wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”,

2.

zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

XXV. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT
1.

Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub
opakowaniu.

2.

Koperta powinna być zaadresowana na adres:
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Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Biuro Zamówień Publicznych
oraz powinna być opisana następująco:
Oferta na „Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie
finansowej 2007-2013”
„Nie otwierać przed godziną 11.30 w dniu 18.07.2016 roku.”
3.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

XXVI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1.

Oferty należy składać na adres:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Kancelaria Ogólna (parter budynku)
Biuro Zamówień Publicznych
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

2. Termin składania ofert upływa dnia 18.07.2016 r. o godz. 11:00
3.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod
warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt 2. Decyduje data
wpływu do kancelarii BGK poświadczona stemplem z wpisaną godziną.

4.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.

XXVII. OTWARCIE OFERT
1.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 18.07.2016 r. o godz. 11:30, w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7.

2.

Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o
zgłoszenie się do recepcji BGK.
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3.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

4.

Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym, dane zgodnie z art. 86
ust. 4 ustawy PZP.

5.

Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o
których mowa w pkt 3 i 4.

XXVIII. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA
1.

Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie
z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w istotnych postanowieniach
umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

2.

Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w istotnych
postanowieniach umowy.

XXIX. INFROMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana w danej części jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
żądania od wykonawców działających wspólnie przedłożenia umowy regulującej ich
współpracę, najpóźniej w dniu podpisania umowy na wykonanie zamówienia.
XXX.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179–198 a-g).

2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z
postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego.

3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
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4.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.

5.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
7. Na czynności, o których mowa w pkt 6 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2 ustawy Pzp.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do Sądu.
XXXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).

2.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi
Wykonawca.

3.

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

XXXII. ZAŁĄCZNIKI:
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1.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;

2.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy;

3.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ”Oferta”;

4.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu Warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp;

5.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2a) ustawy Pzp;

6.

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz „Doświadczenie”

7.

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz „Doświadczenie do oceny ofert”;

8.

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz „Potencjał kadrowy”:

9.

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz „Potencjał Kadrowy do oceny ofert”.

10. Załącznik nr 10 do SIWZ - Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
11.

27

Załącznik 11 do SIWZ – wzór Jednolitego europejskiego Dokumentu Zamówienia.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie
finansowej 2007-2013”
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.
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79.10.00.00-5 usługi prawnicze.
W ramach obsługi prawnej Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) bieżącej obsługi prawnej związanej z obsługą przez Zamawiającego Projektów, w tym:
a) sporządzanie opinii, analiz, ekspertyz prawnych w zakresie zagadnień
związanych z tematyką funduszy europejskich oraz zagadnień związanych z
tematyką windykacji,
b) przygotowanie opinii prawnych dotyczących realizacji Projektów,
c) opiniowanie
dokumentacji
konkursowej
związanej
z
produktami
finansowymi oferowanymi w ramach Projektów, w tym regulaminu konkursu
wraz z załącznikami, które umożliwiają Zamawiającemu dokonanie wyboru
„pośredników finansowych” (tj. instytucji finansowych uprawionych do
ubiegania się o wsparcie w ramach Projektów, których głównym zadaniem
będzie bezpośrednie przekazywanie środków z tych Projektów małym i średnim
przedsiębiorcom) w trybie konkursowym,
d) wsparcie prawne Zamawiającego w procesie wyboru pośredników finansowych,
e) uczestnictwo w spotkaniach wewnętrznych jak i zewnętrznych na których
niezbędne jest bieżące wsparcie prawne Zamawiającego,
f) monitorowanie zewnętrznych aktów normatywnych krajowych i UE, w zakresie
realizacji Projektów;
28
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g) wspieranie w procesie kontroli systemowych i doraźnych pośredników
finansowych i beneficjentów ostatecznych (tj. małych i średnich przedsiębiorców
korzystających ze wsparcia w ramach Projektów), w tym weryfikacja protokołów
pokontrolnych, czy dokumentacji kontroli,
h) wsparcie w zakresie czynności dotyczących windykacji i zabezpieczenia środków
Projektów.
Zakres i termin każdorazowego świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia będą
określać odrębne zlecenia wydawane na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy. Zleceń
udzielać będzie osoba działająca w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu umowy, na
piśmie lub pocztą elektroniczną. Wykonawca będzie wykonywać zlecenia w miejscu
wynikającym z ich charakteru, tj. w swojej siedzibie, w siedzibie Zamawiającego lub w każdym
innym uzgodnionym z Zamawiającym miejscu. W razie zaistnienia szczególnych potrzeb po
stronie Zamawiającego, Wykonawca zapewni świadczenie usług również w dni wolne od pracy,
nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy.
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy bezpośrednim udziale ekspertów
wskazanych w ofercie, za których w toku oceny ofert Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty.
Zamawiający może każdorazowo żądać, aby zlecona usługa została wykonana przez ekspertów,
o których mowa powyżej. W takim przypadku wykonanie usługi przez inną osobę jest możliwe
wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osobę o kwalifikacjach i
doświadczeniu nie niższych niż odpowiednie wymagania określone w SIWZ.
Wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego będzie wynagrodzeniem za każda godzinę zegarowa
świadczenia usługi. Zamawiający szacuje, iż zaangażowanie Wykonawcy w realizację zleceń
składanych przez Zamawiającego wyniesie ok. 100 -120 roboczogodzin średniomiesięcznie (1
roboczogodzina jest rozumiana jako godzina zegarowa).
Łączne wynagrodzenie netto wynikające z całego okresu trwania umowy o świadczenie usług
prawnych nie przekroczy kwoty 400.000,00 zł.
Zamawiający zleci Wykonawcy usługi o których mowa w § 1 ust.2 o łącznej wartości nie
mniejszej niż 40.000,00 zł (słownie czterdzieści tysięcy zł netto) przy założeniu, że czas
obowiązywania Umowy będzie wynosił nie mniej niż sześć miesięcy.
Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę i
doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podstawą
do wystawienia faktury VAT i wypłaty wynagrodzenia jest sporządzenie i przesłanie przez
Wykonawcę zestawienia obejmującego wyszczególnienie wykonanych w danym miesiącu
czynności i czasu, który został na nie poświęcony, oraz akceptacja przez Zamawiającego tego
29
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zestawienia. Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2017 roku.
Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających do 50%
wartości zamówienia podstawowego.

Załącznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH
zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy:

Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955
Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa
Krajowego (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 594, z późn. zm.) oraz statutu Banku Gospodarstwa
Krajowego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010
r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 535,
z późn. zm.), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
……………………………………………………………………………………..
z
siedzibą
w
……………………………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
……….………………………………., prowadzonego przez Sąd …………………… ……………………………..,
NIP……………………………..,REGON: ……………………………, reprezentowana przez:
………………………………………………………………….
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zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
zwanymi w treści umowy łącznie „Stronami”.
Niniejsza umowa zwana będzie dalej „Umową”.

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164,); sygnatura postępowania: BZP/…../DP/2016.
Umowa jest jawna.
Preambuła
Zważywszy, iż Zamawiający:
1) jest Menadżerem 5 Funduszy Powierniczych JEREMIE, w tym:
a) Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet nr 1
„Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 „Wsparcie
odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP”),
b) Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa III:
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 „Rozwój otoczenia
biznesu”),
c) Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet I:
„Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 „Rozwój systemu finansowych
instrumentów wparcia przedsiębiorczości”),
d) Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
(Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje - Technologie”, Działanie 1.3
„Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4
„Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP -Inicjatywa JEREMIE”),
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e) Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
(w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia
biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013, Schemat JEREMIE oraz
2) jest Beneficjentem w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata
2007-2013 (Oś priorytetowa I. Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2 Instrumenty inżynierii
finansowej)
(dalej łącznie zwanych „Projektami” ) Strony uzgadniają, co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usług prawnych w zakresie obszaru Projektów
unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013, w związku z prowadzonymi przez
Zamawiającego Projektami o których mowa w preambule, za wynagrodzeniem, o którym mowa
w § 6.
2. W ramach obsługi prawnej Zamawiającego, Wykonawca świadczyć będzie w szczególności
następujące usługi:
2) bieżącą obsługę prawną związaną z obsługą przez Zamawiającego Projektów, w tym:
a)

b)
c)

32

sporządzanie opinii, analiz, ekspertyz prawnych w zakresie zagadnień
związanych
z tematyką funduszy europejskich oraz zagadnień związanych z tematyką
windykacji,
przygotowanie opinii prawnych dotyczących realizacji Projektów,
opiniowanie dokumentacji konkursowej związanej z produktami
finansowymi oferowanymi w ramach Projektów, w tym regulaminu konkursu wraz
z załącznikami, które umożliwiają Zamawiającemu dokonanie wyboru
„pośredników finansowych” (tj. instytucji finansowych uprawionych do ubiegania
się o wsparcie w ramach Projektów, których głównym zadaniem będzie
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bezpośrednie przekazywanie środków z tych Projektów małym i średnim
przedsiębiorcom) w trybie konkursowym,
d)

wsparcie prawne Zamawiającego w procesie wyboru pośredników
finansowych,

e)

uczestnictwo w spotkaniach wewnętrznych jak i zewnętrznych na których
niezbędne jest bieżące wsparcie prawne Zamawiającego,

f)

monitorowanie zewnętrznych aktów normatywnych krajowych i UE, w
zakresie realizacji Projektów;

g)

wspieranie w procesie kontroli systemowych i doraźnych pośredników finansowych
i beneficjentów ostatecznych ( tj. małych i średnich przedsiębiorców korzystających
ze wsparcia w ramach Projektów), w tym weryfikacja protokołów pokontrolnych,
czy dokumentacji kontroli,

h) wsparcie w zakresie czynności dotyczących windykacji i zabezpieczenia środków
Projektów.

§2
Wykonywanie Umowy
1.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno –
organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem
pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy zachowaniu najwyższej
staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności,
zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową oraz poleceniami, instrukcjami lub
rekomendacjami otrzymanymi od Zamawiającego na piśmie, ustnie lub w inny sposób, jeżeli
takie polecenia, instrukcje lub rekomendacje nie będą sprzeczne z prawem lub zasadami etyki
zawodowej.

3.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy, w terminach uzgodnionych, pełną
dokumentację i informacje, jakie Strony uznają za niezbędne do właściwego wykonania
zlecenia. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych
dokumentów
i informacji.
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4.

Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca niezwłocznie prześle pocztą elektroniczną osobie
upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego w toku wykonywania Umowy
zaakceptowany dokument zlecenia podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy w toku wykonywania Umowy. Zlecenie będzie uważane za udzielone po
zaakceptowaniu przez Wykonawcę warunków wykonania zlecenia.

5.

Jeżeli ze względu na konflikt interesów Wykonawca nie będzie mógł wykonać zlecenia,
niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

6.

Wykonawca wykazał, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony
pięćset tysięcy złotych lub równowartość w walucie obcej). Wykonawca zobowiązuje się do
utrzymywania ubezpieczenia w powyższym zakresie i wartości przez okres obowiązywania
Umowy oraz 12 (dwanaście) miesięcy kalendarzowych po jej zakończeniu.

§3
Wykonywanie zleceń
1.

Zakres i termin każdorazowego świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy, będą
określać odrębne zlecenia wydawane na podstawie Umowy. Zleceń udzielać będzie osoba
działająca w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu Umowy, wskazana w § 8 pkt 1, lub inna
osoba wskazana przez osobę, o której mowa w § 8 pkt 1, na piśmie lub pocztą elektroniczną.

2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy bezpośrednim udziale ekspertów
wskazanych w ofercie, w szczególności za których w toku oceny ofert Zamawiający przyznał
wykonawcy punkty, tj.:
1) ……………………………
2) …………………………….
3) ………………………..
4) …………………………………….
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3.

Zamawiający może każdorazowo żądać, aby zlecona usługa została wykonana przez ekspertów
wymienionych w ust. 2. W takim przypadku wykonanie usługi przez inną osobę jest możliwe
wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osobę o kwalifikacjach
i doświadczeniu nie niższych niż odpowiednie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, a w odniesieniu do osób za które w toku oceny ofert Zamawiający
przyznał punkty, o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższym niż kwalifikacje i doświadczenie
zastępowanej osoby.

4.

Ewentualna zmiana, w toku wykonywania Umowy, ekspertów, o których mowa w ust. 2, może
nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni ekspertów
o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż odpowiednie wymagania określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w odniesieniu do osób za które w toku
oceny ofert Zamawiający przyznał punkty, o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższym niż
kwalifikacje i doświadczenie zmienianej osoby

5.

Wykonawca będzie wykonywać zlecenia w miejscu wynikającym z ich charakteru, tj. w swojej
siedzibie, w siedzibie Zamawiającego lub w każdym innym uzgodnionym z Zamawiającym
miejscu.

6.

W razie zaistnienia szczególnych potrzeb po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapewni
świadczenie usług również w dni wolne od pracy, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od
pracy.
§4
Terminy wykonywania zleceń

1.

Każde złożenie zlecenia przez Zamawiającego wymaga potwierdzenia w formie elektronicznej
przez Wykonawcę otrzymania zlecenia wraz z potwierdzeniem terminu wykonania zlecenia.

2.

W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający może
naliczyć karę za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1000 (słownie: jeden tysiąc) zł, która
podlega odliczeniu od wynagrodzenia o którym mowa w § 6.

3.

Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość kary, zastrzeżonej
w ust. 2.
§5
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Konflikt interesów. Tajemnica
1.

Wykonawca zobowiązuje się do tego, że w czasie obowiązywania Umowy, w szczególności
w toku realizacji udzielanych mu przez klientów zleceń, w postępowaniach przed sądami,
organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i urzędami, w toku
jakichkolwiek negocjacji handlowych lub czynności w sprawach innych klientów Wykonawcy
zapewni brak konfliktu interesów mogący wystąpić w związku z Umową zawartą
z Zamawiającym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ewentualnego konfliktu
interesów, przed podjęciem jakichkolwiek czynności, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać
pisemne stanowisko Zamawiającego w kwestii wystąpienia ryzyka konfliktu interesów.

2.

Przy wykonywaniu Umowy Zamawiający może przekazywać Wykonawcy informacje objęte
tajemnicą bankową w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.).

3.

Mając na uwadze tajemnicę bankową, Wykonawca zachowa w tajemnicy sprawy
Zamawiającego oraz informacje uzyskane bezpośrednio od Zamawiającego bądź w jakikolwiek
inny sposób
z wyjątkiem, gdy ich ujawnienie będzie konieczne dla należytego wykonania obowiązków
wynikających z Umowy oraz zawieranych w jej wykonaniu zleceń, biorąc pod uwagę dobro
Zamawiającego, albo jeżeli obowiązek ich ujawnienia wyniknie z przepisów prawa.

4.

Szczegółowe obowiązki Stron z zakresu zachowania poufności określa załącznik do Umowy.

§6
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych Umową, w tym przeniesienie
autorskich praw majątkowych oraz prawa zależnego na zasadach opisanych w §7, wynosi
……………….. zł (słownie: …………………………..) netto za jedną godzinę zegarową świadczenia
usługi.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług płatne jest miesięcznie na zasadach
określonych w ust. 3 i odpowiadać będzie iloczynowi liczby godzin świadczenia usług w danym
miesiącu przez Wykonawcę i stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1.
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powiększone o należny podatek VAT, będzie płatne
przelewem, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę do 10 dnia następnego
miesiąca kalendarzowego i doręczonej Zamawiającemu, na podany w jej treści rachunek
bankowy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia
faktury VAT i wypłaty wynagrodzenia jest sporządzenie i przesłanie przez Wykonawcę
zestawienia obejmującego wyszczególnienie wykonanych w danym miesiącu czynności i czasu,
który został na nie poświęcony, oraz akceptacja przez Zamawiającego tego zestawienia.
Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
zestawienia uważane będzie za jego akceptację.
4. Strony ustalają, iż łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych
Umową nie przekroczy, w okresie jej obowiązywania, kwoty 400.000,00 zł (słownie: …czterysta
tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest do stałego, bieżącego monitorowania
wykorzystania tej kwoty oraz, jeżeli dotychczas wypłacone wynagrodzenie netto przekroczy
łącznie jej 80%, do pisemnego poinformowania Zamawiającego o stopniu wykorzystania tej
kwoty z uwzględnieniem wynagrodzenia wynikającego z wykonywania bieżących czynności w
ramach Umowy. Brak pisemnego poinformowania Zamawiającego o przekroczeniu 80% kwoty,
o której mowa w zdaniu pierwszym, może stanowić uzasadnioną podstawę do odmowy zapłaty
wynagrodzenia przez Zamawiającego. Strony uzgadniają, iż w żadnym przypadku, w ramach
wykonywania Umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy tytułem
wynagrodzenia łącznie kwoty większej niż określona w zdaniu pierwszym.
5. Zamawiający, w okresie obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1, zobowiązuje się
zlecić Wykonawcy świadczenie usług objętych Umową o łącznej wartości nie mniejszej niż
40.000,00 zł (słownie czterdzieści tysięcy zł netto) przy założeniu, że czas obowiązywania
Umowy będzie wynosił nie mniej niż sześć miesięcy.
6. Faktury wystawiane będą na Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955
Warszawa, NIP: 525-00-12-372.

§7
Prawa autorskie
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1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
majątkowe prawa autorskie oraz prawo zależne do wszelkich powstałych w wykonaniu Umowy
lub wydawanych na jej podstawie zleceń utworów stanowiących przedmiot prawa autorskiego.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą przekazania utworu
Zamawiającemu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie
następujących pól eksploatacji:
1) utrwalania jakąkolwiek techniką niezależnie od standardu, systemu, formatu;
2) przetwarzania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, sytemu,
formatu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;
3) wprowadzania zapisu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych oraz sieci
multimedialnych (w tym Internet), w całości i we fragmentach;
4) wystawiania, wyświetlania;
5) najmu, dzierżawy lub udostępniania osobom trzecim do używania w innej formie
i w dowolnym zakresie;
6) prawa do dokonywania tłumaczeń;
7) wykorzystywania w dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych;
8) wykorzystywania utworów w całości i we fragmentach;
9) zamieszczania w prasie, emisji telewizyjnej, radiowej, zamieszczania na stronach
internetowych, a także w innych materiałach reklamowych, szkoleniowych i
informacyjnych lub innych podobnych środkach przekazu informacji;
10) zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie
i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1-9.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez
Zamawiającego dowolnych zmian w utworach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa
autorskie
na podstawie Umowy.
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4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego również
własności egzemplarzy utworów.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy lub wydawanych na jej
podstawie zleceń nie naruszy praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa
i przekaże Zamawiającemu utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie zgłoszone z tego tytułu
roszczenia.

§8
Osoby upoważnione
Osobami upoważnionymi do reprezentowania Stron w toku wykonywania Umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………

2) po stronie Wykonawcy:
.................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..

§9
Czas trwania Umowy i jej rozwiązanie
1.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia ……………………………… roku, jednak nie
dłużej niż przez okres 12 miesięcy albo do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 4, w
zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej, z tym, że obowiązek zachowania
poufności obowiązuje bezterminowo.

2.

Każda ze Stron może dokonać rozwiązania Umowy za uprzednim pisemnym, miesięcznym
wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca
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następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia i kończy się z upływem
ostatniego dnia tego miesiąca.

§ 10
Zmiana i uzupełnienie Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
2) zaistnienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
3) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy. Pod pojęciem „siły
wyższej” rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe
do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, wojny,
mobilizację, zamknięcie granic, strajki generalne;
4) zmiany osób upoważnionych, o których mowa w § 8;
5) zmiany umów, na podstawie których Zamawiający realizuje działania, o których mowa
w Preambule w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, o ile nie narusza to treści
oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia,
z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 11
Postanowienia końcowe
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1.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa,
a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.

2.

Załącznik stanowi integralną część Umowy.

3.

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem Umowy lub zawieranych
w jej wykonaniu zleceń będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla
Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy.

Zamawiający: ____________________________________Data_____________________________

Wykonawca: ____________________________________Data_____________________________

Załącznik do Umowy o świadczenie usług prawnych
Szczegółowe zasady zachowania poufności
1. W związku z zamiarem podjęcia współpracy Strony mogą przekazywać sobie nawzajem
informacje poufne. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje utrwalone
w dowolnej formie, pisemnej, graficznej lub w formie danych zawartych na nośnikach,
ujawnione każdej ze Stron przez drugą Stronę, a dotyczące:
1.1. know – how, projektów, specyfikacji, dokumentów oraz wszelkich danych handlowych,
finansowych, organizacyjnych, technicznych, technologicznych, i innych;
1.2. danych stanowiących tajemnicę prawnie chronioną, które obejmują w szczególności dane
osobowe klientów Zamawiającego oraz dane objęte tajemnicą bankową, zgodnie z treścią
art. 104 ustawy Prawo bankowe;
1.3. danych personalnych, ekonomicznych i prawnych obu Stron;
1.4. wszelkich informacji dotyczących Stron, nie podanych do wiadomości publicznej,
a uzyskanych teraz lub w przyszłości w związku z podjętą współpracą;
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1.5. wszelkich innych danych, które dla jakiejkolwiek przyczyny są przechowywane lub
przetwarzane przez Strony.
Informacje przekazane ustnie należy traktować jako poufne, jeżeli w momencie ich ujawnienia
zostaną one określone jako poufne i fakt ten zostanie potwierdzony na piśmie w momencie
ich ujawnienia lub w ciągu trzydziestu dni od ich ujawnienia. Pismo to powinno określać datę,
czas, miejsce przekazania informacji poufnej, osoby którym informacja ta została przekazana
oraz treść informacji.
2. W razie otrzymania informacji poufnych Strony zobowiązują się:
2.1. traktować informacje poufne zgodnie z ich specyfiką i chronić je przynajmniej w ten sam
sposób i w tym samym stopniu w jakim Strony chronią swoje własne informacje tego typu,
przy czym informacje obejmujące dane osobowe lub stanowiące tajemnicę bankową,
Wykonawca zobowiązany jest chronić w sposób przewidziany dla ochrony tych informacji
przez banki, w stopniu przewidzianym przepisami prawa;
2.2. wykorzystywać wszelkie informacje poufne uzyskane w trakcie współpracy oraz w związku
ze współpracą wyłącznie dla celów określonych przez Strony i w zakresie uzgodnionym
przez Strony;
2.3. nie kopiować ani w żaden inny sposób nie powielać informacji poufnych, chyba że potrzeba
taka wynikać będzie ze współpracy pomiędzy Stronami. Strona otrzymująca informacje
poufne przed każdorazowym skopiowaniem lub powieleniem informacji poufnej musi
otrzymać pozwolenie Strony udzielającej informację;
2.4. przekazywać informacje poufne tylko pracownikom, których obowiązki wynikające
ze współpracy pomiędzy Stronami wymagają takiej wiedzy, co oznacza bezwzględny zakaz
przekazania tych informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody Strony, której informacje
te dotyczą;
2.5. w trybie niezwłocznym poinformować Stronę udzielającą informacji poufnych jeżeli
występuje podejrzenie, że Strona, która otrzymała informacje poufne będzie zmuszona
do ich ujawnienia na mocy decyzji administracyjnych, sądowych lub decyzji innego rodzaju;
2.6. traktować jako poufne informacje, co do których zachodzi podejrzenie że mogą być
informacjami poufnymi, aż do momentu określenia ich statusu.
3. Na pisemne żądanie Strony ujawniającej informacje, Strona która te informacje otrzymała
zobowiązana jest do zwrotu wszelkich materiałów, w jakiejkolwiek formie, razem ze wszelkimi
kopiami oraz opracowaniami, autoryzowanymi bądź nie.
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4. Strona otrzymująca informacje nie ma obowiązku utrzymywania poufnego charakteru informacji
w stosunku do:
4.1. informacji, która jest lub stanie się ogólnodostępna, ale nie na skutek jej ujawnienia przez
Strony lub któregokolwiek z ich pracowników;
4.2. informacji, która wcześniej potwierdzona jest na piśmie jako informacja jawna.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
.............................................................
nazwa wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
.............................................................
nr tel./faxu
http://.....................................................
internet
...............................................................
e-mail
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. BZP/52/DP/2016 na:
„Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie
finansowej 2007-2013”

My1 niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

1

W przypadku złożenia (podpisania) oferty przez jedną osobę w poniższym tekście należy dokonać odpowiednich zmian
gramatycznych.
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……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………..…
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)

1. Oferujemy wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia, określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia za:
Cena netto za godzinę zegarową świadczenia usług w zł: ……………… zł
(słownie ............................................................................................................złotych)
Cena brutto za godzinę zegarową świadczenia usług w zł: ……………… zł.
(słownie ............................................................................................................złotych)

2. Zgodnie z pkt. XVI.7. SIWZ przedstawiamy poniższe wyliczenia:

1

Cena brutto za godzinę
zegarową świadczenia usług

2
Przyjęta przez
Zamawiającego liczba
jednostek w celu ustalenia
czy zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia, o
których mowa w art. z art.
93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Warunki rozliczania się w
Wykonawcą zostały
określone w OPZ i IPU

45

3

Iloczyn wartości z kolumny 1
i2
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1440
 Termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ.
 Warunki płatności: zgodne z SIWZ.
Oświadczamy, że:
a. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia
i z postanowieniami umowy oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach
określonych tam przez Zamawiającego;
b. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
c. Akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty
zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
d. Zamówienie wykonamy samodzielnie**/
Część zamówienia (określić zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom)
…………………………………………………………………………………………….zamierzamy
powierzyć
podwykonawcy/-om …………………………………………..**.
e. Jesteśmy świadomi, że jeżeli:
- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
f. Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:
Imię i nazwisko
Instytucja
Adres

46
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Nr faks
Nr telefonu
Adres e-mail

g. Dokumenty zawarte na stronach od .........................do ......................... zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli
dotyczy) **;
h. Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do
niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:
1)

……………………………

2)

……………………………

3)

……………………………

*Wykonawca wypełnia tylko tę część, na która składa ofertę, pozostałe części skreśla.
**odpowiednio skreślić albo wypełnić

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do występowania
w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo

47

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych)

Miejscowoś
ć
i data
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Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania Oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:
„Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie
finansowej 2007-2013”
spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164).

48
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L
p
.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie
prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

* niepotrzebne skreślić

49

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych)

Miejscowość
i data

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE2
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:
„Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie finansowej
2007-2013”
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

L
p
.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie
prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych)

* niepotrzebne skreślić

2

W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.

Miejscowość
i data

Załącznik nr 6 do SIWZ
..............................................................................
nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
WYKAZ – „Doświadczenie”
Ubiegając się o zamówienie publiczne na Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013
w celu dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania warunku opisanego w pkt. VII.2 SIWZ przedstawiamy wykaz następujących zamówień.
Do wykazu załączamy dokumenty, o których mowa w pkt IX.3. SIWZ.
Wykaz zamówień, o których mowa w pkt. VII.2 ppkt 1 SIWZ:
0

1

2
Odbiorca

Lp.

1.
2.
3.

Nazwa Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego posiadanie
doświadczenia

(nazwa klienta, dla
którego wykonano
zamówienie)

3

4

Przedmiot sporządzonej opinii prawnej

Data wykonania
opinii prawnej, o
której mowa w
kolumnie 3.

Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku doświadczenia

52

Sygnatura postępowania: BZP/52/DP/2016

4.
…
Wykaz zamówień, o których mowa w pkt. VII.2 ppkt 2 SIWZ:
0

1

2

3

4

Lp.

Nazwa Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego posiadanie
doświadczenia

Odbiorca
(nazwa klienta, dla
którego wykonano
zamówienie)

Przedmiot sporządzonej opinii prawnej
Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku doświadczenia

Data wykonania
opinii prawnej, o
której mowa w
kolumnie 3.

3

4

1.
2.
…
Wykaz zamówień, o których mowa w pkt. VII.2 ppkt 3 SIWZ:
0

1

52
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Lp.

Nazwa Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego posiadanie
doświadczenia

Odbiorca
(nazwa klienta, dla
którego wykonano
zamówienie)

Przedmiot wykonanej usługi
Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku doświadczenia

Data wykonania
usługi, o której mowa
w kolumnie 3.

1.
2.
3.
4.
5.
…
Wykonawca, jako załącznik do powyższego wykazu dołączy również dowody potwierdzające, że wykazywane usługi zostały wykonywane lub są
wykonywane należycie.

53
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Lp.

54

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do występowania w
obrocie prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych):

Miejscowość i
data:

Załącznik nr 7 do SIWZ

.............................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
WYKAZ – „Doświadczenie do oceny ofert”

Ubiegając się o zamówienie publiczne na Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013
w celu dokonania przez Zamawiającego oceny ofert w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”:
 przedstawiamy wykaz następujących zamówień;


oraz oświadczamy, że niżej wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.

Wykaz zamówień, o których mowa w pkt. XVII.5.1.1 SIWZ:

0

1

2

3

4
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Odbiorca
Lp.

…

56

Nazwa Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego posiadanie
doświadczenia

(nazwa klienta, dla
którego wykonano
zamówienie)

Przedmiot sporządzonej opinii prawnej
Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku doświadczenia

Data wykonania
opinii prawnej, o
której mowa w
kolumnie 3.
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Wykaz zamówień, o których mowa w pkt. XVII.5.1.2 SIWZ:

0

1

2
Odbiorca

Lp.

Nazwa Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego posiadanie
doświadczenia

(nazwa klienta, dla
którego wykonano
zamówienie)

3

4

Przedmiot sporządzonej opinii prawnej
Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku doświadczenia

Data wykonania
opinii prawnej, o
której mowa w
kolumnie 3.

3

4

…

Wykaz zamówień, o których mowa w pkt. XVII.5.1.3. SIWZ:

0

1

57

2
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Odbiorca
Lp.

Nazwa Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego posiadanie
doświadczenia

(nazwa klienta, dla
którego wykonano
zamówienie)

Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku doświadczenia

Data wykonania
opinii prawnej, o
której mowa w
kolumnie 3.

3

4

Przedmiot sporządzonej opinii prawnej

…

Wykaz zamówień, o których mowa w pkt. XVII.5.1.4 SIWZ:

0

1

58

2
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Odbiorca
Lp.

Nazwa Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego posiadanie
doświadczenia

(nazwa klienta, dla
którego wykonano
zamówienie)

Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku doświadczenia

Data wykonania
opinii prawnej, o
której mowa w
kolumnie 3.

3

4

Przedmiot świadczonych usług

Data wykonania
usługi, o której mowa
w kolumnie 3.

Przedmiot sporządzonej opinii prawnej

…
Wykaz zamówień, o których mowa w pkt. XVII.5.1.5 SIWZ:
0

1

2
Odbiorca

Lp.

Nazwa Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego posiadanie
doświadczenia

(nazwa klienta, dla
którego wykonano
zamówienie)

Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku doświadczenia

…
Wykonawca oświadcza, że wykazywane usługi zostały wykonywane lub są wykonywane należycie.

59
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Lp.

60

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do występowania w
obrocie prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych):

Miejscowość i
data:
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
...............................................................................
.............................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
WYKAZ– „POTENCJAŁ KADROWY”

Ubiegając się o zamówienie publiczne na Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie 2007-2013 w celu
dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania warunku opisanego w pkt. VII.3 SIWZ przedstawiamy wykaz osób, które będą brały udział w
realizacji zamówienia:
0

1

61

2

3

4

5
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Imię i Nazwisko

Lp.

1.

Czy wskazana osoba
posiada uprawnienia
radcy prawnego,
adwokata lub prawnika
zagranicznego
o których mowa w pkt.
VII.3. ppkt 1

TAK/NIE *

62

Numer
uprawień/numer
wpisu

Podstawa
Opis doświadczenia
dysponowania osobą
(Wykonawca
Należy podać informacje w zakresie niezbędnym zobowiązany jest podać
do wykazania spełniania warunków,
na jakiej podstawie
o których mowa w pkt.: VII.3.ppkt 2 i VII.3. ppkt 3
dysponuje osobami
SIWZ
wymienionymi w
wykazie – na przykład:
stosunek pracy, zlecenia
udostępnienie przez
podmiot trzeci itp.)


jest autorem / współautorem co najmniej
jednej (1) opinii prawnej, która obejmowała
analizę przepisów rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiającego
szczegółowe
zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu

63
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Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L
371 z 27.12.2006, s. 1, z późn. zm.). lub
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz.
UE L 210/25 z dn. 31.07.2006 z późn. zm.) lub
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L
210/1 z dn. 31.07.2006 z późn. zm.).
TAK/NIE*
Jeśli tak, należy podać w odniesieniu do każdej
wykonywanej lub współwykonywanej opinii
prawnej:
63

64

Sygnatura postępowania: BZP/52/DP/2016

Odbiorcę opinii prawnej:

1.
………..

Datę wykonania opinii

2.
prawnej:…………

Przedmiot wykonanej

3.
opinii prawnej:…………

 Posiada co najmniej (3) trzy lata
doświadczenia zawodowego w zakresie
świadczenia obsługi prawnej w charakterze
rady prawnego, adwokata lub prawnika
zagranicznego.

TAK/NIE*

64
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….

* skreślić niewłaściwe
Oświadczamy, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Lp.

65

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do występowania w
obrocie prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych):

Miejscowość i
data:
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Załącznik nr 9 do SIWZ

.............................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
WYKAZ – „Potencjał Kadrowy do oceny ofert”

Ubiegając się o zamówienie publiczne na Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 w
celu dokonania przez Zamawiającego oceny ofert w kryterium „Potencjał Kadrowy”, przedstawiamy poniższy wykaz:
W zakresie pkt. XVII.6.1 SIWZ:
0

Lp.

66

1

2

Imię i Nazwisko

Czy wskazana osoba
posiada uprawnienia
radcy prawnego,
adwokata lub prawnika
zagranicznego

3

Numer
uprawień/numer
wpisu

4
Opis doświadczenia
Należy podać informacje w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania
warunków,

5
Podstawa dysponowania
osobą
(Wykonawca
zobowiązany jest podać
na jakiej podstawie
dysponuje osobami
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o których mowa w pkt.: XVII.6.1.1 SIWZ

1.

TAK/NIE *

67



jest autorem / współautorem co
najmniej jednej (1) opinii prawnej, która
obejmowała
analizę
przepisów
rozporządzenia
Komisji
(WE)
nr
1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiającego przepisy
ogólne
dotyczące
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz
Funduszu
Spójności
oraz
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie
Europejskiego
Funduszu

wymienionymi w wykazie
– na przykład: stosunek
pracy, zlecenia
udostępnienie przez
podmiot trzeci itp.)

68
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Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371
z 27.12.2006, s. 1, z późn. zm.). lub
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego
przepisy
ogólne
dotyczące
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z dn.
31.07.2006
z
późn.
zm.)
lub
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L
210/1 z dn. 31.07.2006 371 z 27.12.2006,
s. 1, z późn. zm.).
TAK/NIE*
Jeśli tak, należy podać w odniesieniu do
każdej wykonywanej lub współwykonywanej
opinii prawnej:
68
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Odbiorcę opinii

4.
prawnej: ………..

Datę wykonania

5.
opinii prawnej:…………
6.

Przedmiot
wykonanej opinii prawnej:…………

 Posiada co najmniej (3) trzy lata
doświadczenia zawodowego w zakresie
świadczenia obsługi prawnej w
charakterze rady prawnego, adwokata
lub prawnika zagranicznego.

TAK/NIE*
* skreślić niewłaściwe

69
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W zakresie pkt. XVII.6.1.2 a) SIWZ:
0

1

4
Opis doświadczenia
Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków,
o których mowa w pkt. XVII.6.1.2 a) SIWZ

Imię i Nazwisko

Lp.

1.

Sporządził, jako autor/współautor co najmniej dwie (2) opinie prawne, z których każda obejmowała swoim zakresem
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze
środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (t.j.: Dz. U. Nr 2014, poz.
1771 z późn. zm.)

TAK/NIE*
Jeśli tak, należy podać w odniesieniu do każdej wykonywanej lub współwykonywanej opinii prawnej:
1.
Odbiorcę opinii prawnej: ………..
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2.

Datę wykonania opinii prawnej:…………

3.

Przedmiot wykonanej opinii prawnej:…………

* skreślić niewłaściwe

W zakresie pkt. XVII.6.1.2 b) SIWZ:
0

1
Imię i Nazwisko

Lp.

1.

4
Opis doświadczenia
Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków,
o których mowa w pkt. XVII.6.1.2 b) SIWZ
1. Sporządził, jako autor/współautor co najmniej dwie (2) opinie prawne, z których każda obejmowała swoim zakresem
Notę wyjaśniającą COCOF 10-0014/05 z dnia 8 lutego 2012 r w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z
artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, wydaną przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds.
Polityki Regionalnej
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* skreślić niewłaściwe
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2.

Odbiorcę opinii prawnej: ………..

3.

Datę wykonania opinii prawnej:…………

4.

Przedmiot wykonanej opinii prawnej:…………
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W zakresie pkt. XVII.6.1.2 c) SIWZ:
0

1

4
Opis doświadczenia
Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków,
o których mowa w pkt. XVII.6.1.2 c) SIWZ

Imię i Nazwisko

Lp.
1.

Sporządził, jako autor/współautor co najmniej dwie (2) opinie prawne, z których każda, obejmowała swoim zakresem
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i
rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786)
TAK/NIE*
Jeśli tak, należy podać w odniesieniu do każdej wykonywanej lub współwykonywanej opinii prawnej:
1.
Odbiorcę opinii prawnej: ………..
2.
73

Datę wykonania opinii prawnej:…………
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Przedmiot wykonanej opinii prawnej:…………

3.

* skreślić niewłaściwe
Lp.
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Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym
lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych):

Miejscowość i
data:
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Załącznik nr 10 do SIWZ
…..........................................................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

INFORMACJA
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust.
2 pkt 5 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na:
„Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie
finansowej 2007-2013”
Oświadczam, iż Wykonawca ………………………………….….……...:
n i e n al eż y/n al eż y* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), w
której skład wchodzą następujące podmioty:
1..……………………………………………………………………..……………………………
2.……………………………………………………………………..……………………………
3.…………………………………………………………………….………….…………………
* skreślić niewłaściwe

Lp.
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Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do występowania w
obrocie prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych):

Miejscowość i
data:
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