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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
kompleksowych usług doradztwa prawnego w zakresie udzielania finansowań lub refinansowań
przez Zamawiającego, w szczególności w formule project i structured finance (w tym w ramach
struktur finansowania eksportu zgodnie z regulacjami OECD) jak również na rynku wtórnym
(w szczególności w przypadku syndykacji), w związku z prowadzoną przez Zamawiającego
działalnością (łącznie „Finansowanie”) i w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego
zapotrzebowania, zwanych dalej „zamówieniami wykonawczymi”.
2. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79.10.00.00-5 usługi prawnicze.
3. Zamówienia wykonawcze realizowane będą przez osoby wchodzące w skład zespołu
dedykowanego do obsługi Zamawiającego i wykazane przez Wykonawcę na spełnienie warunku
udziału w postępowaniu w zakresie posiadania potencjału kadrowego (Rozdział VI) pkt 6.2 ppkt 2)
ogłoszenia o zamówieniu), na podstawie Umów Wykonawczych zawartych w wyniku
przeprowadzenia postępowań szczegółowych prowadzonych w trakcie trwania zawartej Umowy
współpracy.
4. Wykonawca w ramach zamówień wykonawczych będzie zobowiązany do wykonania usług
związanych z doradztwem prawnym w procesie strukturyzacji lub organizacji Finansowania
(doradca prawny transakcji), oraz świadczenia bieżącej pomocy i doradztwa dla Zamawiającego,
obejmujących w szczególności:
1) wypracowanie odpowiedniej formuły warunków formalnych Finansowania z uwzględnieniem
zgodności z przepisami prawa polskiego, angielskiego (o ile wymagane) i unijnego, w tym
również w zakresie kwestii podatkowych;
2) przygotowanie opinii prawnej dotyczącej skuteczności wypracowanej struktury Finansowania,
mechanizmów stanowiących źródło spłaty oraz zabezpieczenia Finansowania;
3) bieżące doradztwo prawne dla Zamawiającego w okresie strukturyzacji transakcji oraz
negocjacji dokumentacji;
4) uczestnictwo w negocjacjach dokumentacji transakcji;
5) potwierdzenie zdolności podmiotu do zaciągnięcia zobowiązań kredytowych lub, emisji długu;
6) przygotowanie dokumentacji transakcji łącznie z dokumentacją w zakresie zabezpieczenia;
7) audyt prawny (due dilligence prawne) podmiotów finansowanych przez Zamawiającego;
8) sporządzania opinii, memoradnów i odpowiedzi na zapytania jednorazowe;
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9) wydanie końcowej opinii prawnej adresowanej do Zamawiającego o treści i formie
akceptowalnej dla Zamawiającego, potwierdzającej:
a) zgodność Finansowania z przepisami prawa,
b)

zgodność z prawem oraz skuteczność dokumentacji transakcji, w tym również
potwierdzenie że ww. Finansowania nie stanowią niedozwolonej pomocy publicznej –
o ile to wynika ze specyfiki transakcji,

c) zgodność z prawem innej opiniowanej dokumentacji, w tym w szczególności
uchwał kredytobiorcy/emitenta i jego organów nadzorczych i innych,
d) prawidłowość umocowania osób reprezentujących emitenta z uwzględnieniem jego
wewnętrznych przepisów korporacyjnych,
e) skuteczności ustanowienia zabezpieczeń transakcji oraz potwierdzenie wypełnienia
warunków do wypłaty przez Zamawiającego kredytu lub objęcia papierów dłużnych.
10) Przygotowania innych opinii lub analiz na zamówienie Zamawiającego dotyczących zagadnień
prawa polskiego, angielskiego lub międzynarodowego prawa prywatnego
5. Zamawiający zobowiązuje się udzielić w ramach realizacji Umowy współpracy zamówień
wykonawczych dotyczących Finansowania w szczególności w zakresie:
1) przygotowania projektów lub opiniowania dokumentacji udzielenia kredytu lub emisji
papierów dłużnych; lub
2) wydania opinii w zakresie związanym z udzieleniem Finansowania przez Bank; lub
3) przygotowania innych opinii lub analiz na zamówienie Zamawiającego dotyczących zagadnień
prawa polskiego, angielskiego lub międzynarodowego prawa prywatnego, w tym również
zagadnień podatkowych i dotyczących pomocy publicznej.
6. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w sposób określony przez Zamawiającego
w postępowaniu szczegółowym.
7. Usługi objęte zamówieniem mogą być świadczone zarówno pod prawem polskim jaki i pod
prawem Anglii i Wali, zarówno w języku polskim jak i języku angielskim w zależności od potrzeb
Zamawiającego.
8. Zakres i termin każdorazowego świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia
wykonawczego będzie określany przez Zamawiającego odrębnie.
9. Zamówień wykonawczych udzielać będzie osoba działająca w imieniu Zamawiającego przy
wykonywaniu Umowy wykonawczej, w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.
10. Wykonawca będzie wykonywać zamówienia wykonawcze 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,

Sygnatura postępowania: DZZK/155/DFS/2017

Wykonawca zapewni świadczenie usług również w dni wolne od pracy, nie wyłączając dni
ustawowo wolnych od pracy.
11. Wykonawca będzie wykonywał zamówienia wykonawcze przy bezpośrednim udziale osób
wchodzących w skład zespołu dedykowanego do obsługi Zmawiającego, o którym mowa w ust. 3,
z zastrzeżeniem ust. 11. W takim przypadku wykonanie usługi przez inną osobę jest możliwe
wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osobę posiadającą kwalifikacje
i doświadczenie nie niższe niż odpowiednie wymagania określone w Rozdziale VI pkt 6.2 ppkt 2)
ogłoszenia o zamówieniu.
12. Zamawiający wymaga, by do realizacji każdego ze zamówień wykonawczych w skład zespołu
dedykowanego do obsługi Zamawiającego wchodziły co najmniej trzy osoby, posiadające
kompetencje gwarantujące wykonanie zlecenia, spośród osób wykazanych przez Wykonawcę
na spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego, tj. minimum
jeden partner oraz minimum dwóch prawników.
13. Wynagrodzenie za świadczenie usług prawnych na rzecz Zamawiającego będzie ustalane
za realizacje danego zamówienia wykonawczego i będzie płatne po wykonaniu zamówienia
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
14. Wykonawca w ramach zamówienia wykonawczego zobowiązany będzie do złożenia
Zamawiającemu oświadczenia o braku występowania konfliktu interesów.
15. Podstawą do wystawienia faktury VAT i wypłaty wynagrodzenia za realizacje zamówienia
wykonawczego jest sporządzenie i przesłanie przez Wykonawcę zestawienia obejmującego
wyszczególnienie wykonanych czynności i czasu, który został na nie poświęcony. Wynagrodzenie
Wykonawcy z tytułu zrealizowania przedmiotu Umowy wykonawczej nie przekroczy kwoty
określonej przez Wykonawcę w ofercie, na podstawie której został wybrany do realizacji
zamówienia wykonawczego.
16. Maksymalna wartość Umowy współpracy nie przekroczy, w okresie jej obowiązywania,
w przypadku Umowy współpracy na świadczenie doradztwa prawnego dla projektów Sovereign
finanse oraz doradztwa prawnego ogólnego w transakcjach finasowania eksportu przez Bank
kwoty brutto 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w przypadku Umowy współpracy na
świadczenie doradztwa prawnego w transakcjach structured finance, project finance i PPP
w transakcjach finansowania realizowanych przez Bank w transakcjach kwoty brutto 200.000,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych).
17. Umowa współpracy będzie obowiązywała przez 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do chwili
wyczerpania kwoty określonej jako jej maksymalna wartość, w zależności od tego, które ze zdarzeń
nastąpi wcześniej.

