Załącznik nr 1 i 2 do ogłoszenia BZP/125/DP/2016
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 2016 r. poz. 1787) oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiącego załącznik do
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi
Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1527), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319,
reprezentowanym przez:
……………….. – ………………………………., działającym na podstawie pełnomocnictwa nr ………….. z dnia
…….…………..………… r.
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
zwanymi w treści umowy łącznie „Stronami”.
Niniejsza umowa zwana będzie dalej „Umową”.
Umowa zostaje zawarta w efekcie przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 138 o
ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Sygnatura BZP/125/DP/2016.

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawnych
w zakresie wsparcia Zamawiającego przy tworzeniu funduszu inwestycyjnego działającego na prawie
Wielkiego Księstwa Luksemburga, zarządzanego przez podmiot działający na prawie Hong Kongu
(Fundusz) w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością, za wynagrodzeniem,
o którym mowa w § 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do Umowy.
2. W ramach obsługi prawnej Zamawiającego, Wykonawca świadczyć będzie usługi wymienione w ust.
3-7.
3. Świadczenie pomocy prawnej w szczególności będzie obejmować :
1) zaopiniowanie zaproponowanej struktury inwestycyjnej;
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2) przegląd i zgłoszenie komentarzy do projektu dokumentów założycielskich oraz głównych
umów/dokumentów (również strategii) Funduszu, opartych na prawie Wielkiego Księstwa
Luksemburg oraz Hong Kongu;
3) koordynacja doradztwa prawnego świadczonego przez podmiot (kancelarię prawną) działający
w Hong Kongu i podmiot (kancelarię prawną) działającą w Luksemburgu;
4) udział w opiniowaniu Dokumentacji i negocjowaniu jej treści;
5) parafowaniu Dokumentacji przeznaczonej do podpisu;
6) sporządzanie opinii prawnej opisującej istotne postanowienia Dokumentacji w języku polskim lub
angielskim obejmującej w szczególności:
a) skuteczność wyboru prawa, któremu poddana jest Dokumentacja;
b) skuteczność
i
skutki
postanowień
o
wyborze
jurysdykcji
zawartych
w Dokumentacji;
c) zgodność z prawem i wykonalność Dokumentacji z perspektywy prawa, któremu je poddano;
d) potwierdzenie, że Wykonawca przy świadczeniu pomocy prawnej w związku
z negocjacjami treści Dokumentacji dołożył należytej staranności celem wynegocjowania
możliwie najkorzystniejszych warunków dla Zamawiającego;
e) wskazanie ewentualnych ryzyk prawnych występujących w treści Dokumentacji dla
Zamawiającego;
f) ocenę statusu prawnego partnera Zamawiającego i jego zdolności do zawarcia Dokumentacji;
g) skutki podatkowe Dokumentacji i wykonywanych na jej podstawie transakcji dla
Zamawiającego;
7) bieżące doradztwo prawne związane z Dokumentacją Funduszu.

§2
Wykonywanie Umowy
1.

2.

3.

4.

5.

Zakres i termin każdorazowego świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy będą ustalane
pomiędzy Stronami, tak aby możliwe było podpisanie Dokumentacji zgodnie z uzgodnionym
wcześniej harmonogramem.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno – organizacyjnym,
kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte
zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem uzgodnionych terminów
przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej
przez niego działalności, zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową, standardami
międzynarodowymi stosowanymi przy podobnych transakcjach 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.
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy, w terminach uzgodnionych, Dokumentację do
zaopiniowania i informacje, jakie Strony uznają za niezbędne do właściwego wykonania zlecenia.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów
i informacji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o terminach
prowadzonych negocjacji.
Jeżeli ze względu na konflikt interesów Wykonawca nie będzie mógł wykonać przedmiotu Umowy,
niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych,
powiadomi o tym Zamawiającego.
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6.

7.

8.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą,
w szczególności przekazywał bez zbędnej zwłoki opinie i uwagi w toku negocjacji, oraz udzielał
Wykonawcy niezbędnych informacji.
Wykonawca wykazał, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności o wartości co najmniej 200.000.000 (słownie: dwustu milionów) zł (lub
równowartość w walucie obcej). Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczenia w
powyższym zakresie i wartości przez okres obowiązywania Umowy.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie, ani też wyłączność na świadczenie na rzecz Zamawiającego.

§3
Wykonywanie zleceń
1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy bezpośrednim udziale prawników
o doświadczeniu i kwalifikacjach wskazanych w ofercie w wykazie „Potencjał kadrowy”:
1) ……………………………………….,
2) ……………………………………….,
3) ………………………………………..,
4) ………………………………………..,
W przypadku powierzenia realizacji części lub całości realizacji przedmiotu Umowy
podwykonawcom, podwykonawca musi być podmiotem uprawnionym do świadczenia pomocy
prawnej w zakresie prawa, w zakresie którego będzie świadczona pomoc prawna. Za działania lub
zaniechania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub
zaniechania.
Zamawiający może każdorazowo żądać, aby zlecona usługa została wykonana przez prawników
wymienionych w ust. 1. 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 dokumentach
przedstawionych przez Wykonawcę Zamawiającemu w związku z udziałem Wykonawcy
w postępowaniu na udzielenie zamówienia, objętego niniejszą Umową.
Ewentualna zmiana, w toku wykonywania Umowy, prawników, o których mowa w ust. 1, może
nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni prawników o kwalifikacjach
i doświadczeniu nie niższych niż odpowiednie wymagania określone przez Zamawiającego.
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.

§4
Konflikt interesów. Tajemnica
1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do tego, że w czasie obowiązywania Umowy, w postępowaniach przed
sądami, organami administracji państwowej i samorządowej, przed innymi urzędami, w toku
jakichkolwiek negocjacji handlowych lub czynności w sprawach innych klientów Wykonawcy nie
będzie działać sprzecznie z interesami Zamawiającego.
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.
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3.

4.

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.
Szczegółowe obowiązki Stron z zakresu zachowania poufności określa załącznik nr 1 do Umowy.
§5
Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy maksymalnej
łącznej kwoty……………………………………brutto PLN (w tym wartość podatku VAT …………………………..).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozliczone w oparciu o liczbę godzin
przepracowanych w związku z Projektem i zarejestrowanych w systemie rejestracji czasu pracy
przemnożonego przez odpowiednie stawki godzinowe, które to stawki godzinowe wynoszą:
a) pracy doradcy z zakresu prawa polskiego (w tym koordynacja) ……………………………….. brutto PLN
(w tym wartość podatku VAT …………………………..);
b) pracy doradcy z zakresu prawa Hong Kongu ………………………………..brutto PLN ( w tym wartość
podatku VAT ………………………..);
c) pracy doradcy z zakresu prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga ……………………………….brutto PLN (
w tym wartość podatku VAT …………………….).
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy……………, na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Warunkiem wystawienia faktury jest wystawienie
zaakceptowanej przez Zamawiającego opinii prawnej oraz parafowanie wynegocjowanej
Dokumentacji. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również przeniesienie
majątkowych praw autorskich oraz prawa zależnego na zasadach opisanych w § 6 oraz wszelkie
koszty związane z wykonaniem zamówienia.
4. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż w przypadku w którym w okresie
obowiązywania niniejszej Umowy nie dojdzie do prac nad Funduszem, Wykonawcy nie będzie
przysługiwać jakiekolwiek wynagrodzenie.
5. Faktury wystawiane będą na Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
NIP: 525-00-12-372.

§6
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, 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
w całości i we fragmentach;
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4)
5)

prawa do dokonywania tłumaczeń;
wykorzystywania w dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych;
6) wykorzystywania utworów w całości i we fragmentach;
7) zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie
i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1-6.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego
dowolnych zmian w utworach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na
podstawie Umowy.
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.
§7
Osoby upoważnione
Osobami upoważnionymi do reprezentowania Stron w toku wykonywania Umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Zamawiającego
(tel.………….,fax. ………,e-mail:………………………..);
2) po
stronie
Wykonawcy:
.…………………..
(tel.
………………..,
e-mail: …………………….).

fax:

…………,

§8
Czas trwania Umowy i jej rozwiązanie
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2017 r. miesięcy od dnia jej zawarcia, z tym, że
obowiązek zachowania poufności obowiązuje bezterminowo. W przypadku zmiany okoliczności
biznesowych, niezależnych od Zamawiającego, których zaistnienie spowoduje konieczność przesunięcia
daty podpisania dokumentacji stanowiącej przedmiot opiniowania, przy założeniu, że nie zwiększy się
zakres pracy Wykonawcy opisany w OPZ, Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu
realizacji umowy, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r. W takim przypadku Strony podpiszą
odpowiedni aneks do Umowy.

§9
Postanowienia końcowe
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa,
a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego .
Załączniki do Umowy, będące jej integralną częścią, stanowią:
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3.
4.
5.

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowe zasady zachowania poufności;
2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;
3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy.
Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego
i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiający: ____________________________________Data_____________________________

Wykonawca:__________________________Data:_____________________________
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Załącznik nr 1 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;

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 za 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;
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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.
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 została niezależnie otrzymana przez Stronę wskutek jej działalności lub
działalności osób trzecich, pod warunkiem, że osoby trzecie nie miały dostępu do informacji
poufnej;
4.3. informacji, która wcześniej potwierdzona jest na piśmie jako informacja jawna.
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Załącznik nr 2 do Umowy o świadczenie usług prawnych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawnych w zakresie
wsparcia Zamawiającego przy tworzeniu funduszu inwestycyjnego działającego na prawie Wielkiego
Księstwa Luksemburga, zarządzanego przez podmiot działający na prawie Hong Kongu (Fundusz).
Fundusz ma być zarządzany przez podmiot założony i funkcjonujący zgodnie z prawem Hong Kongu,
który będzie posiadał niezbędne zezwolenia zgodnie z prawem Hong Kongu. Polityka inwestycyjna
Funduszu będzie związana z inwestycjami infrastrukturalnymi oraz M&A.
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79.10.00.00-5 usługi prawnicze.
Zamawiający powierzy Wykonawcy świadczenie kompleksowej pomocy prawnej w zakresie
opiniowania dokumentacji oraz udziału i wsparcia Zamawiającego w negocjowaniu treści
dokumentacji oraz parafowania przeznaczonych do podpisu przez Zamawiającego dokumentów
(„Dokumentacja”).
Zamawiający nie może wykluczyć konieczności udziału prawników mających odpowiednie
uprawnienia w negocjacjach dokumentacji w Warszawie (jakkolwiek prawdopodobieństwo
wystąpienia takiego przypadku ocenia jako niskie). Preferowaną formą komunikacji będą
telekonferencje.

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie Dokumentacji (przygotowanej w języku angielskim) będzie
obejmowało w szczególności:
1) zaopiniowanie zaproponowanej struktury inwestycyjnej;
2) przegląd i zgłoszenie komentarzy do projektu dokumentów założycielskich oraz głównych
umów/dokumentów (również strategii) Funduszu, opartych na prawie Wielkiego Księstwa
Luksemburg oraz Hong Kongu;
3) koordynacja doradztwa prawnego świadczonego przez podmiot (kancelarię prawną)
działający w Hong Kongu i podmiot (kancelarię prawną) działającą w Luksemburgu;
4) udział w opiniowaniu Dokumentacji i negocjowaniu jej treści;
5) parafowaniu Dokumentacji przeznaczonej do podpisu;
6) sporządzanie opinii prawnej opisującej istotne postanowienia Dokumentacji w języku polskim
lub angielskim obejmującej w szczególności:
a) skuteczność wyboru prawa, któremu poddana jest Dokumentacja;
b) skuteczność
i
skutki
postanowień
o
wyborze
jurysdykcji
zawartych
w Dokumentacji;
c) zgodność z prawem i wykonalność Dokumentacji z perspektywy prawa, któremu je
poddano;
d) potwierdzenie, że Wykonawca przy świadczeniu pomocy prawnej w związku
z negocjacjami treści Dokumentacji dołożył należytej staranności celem wynegocjowania
możliwie najkorzystniejszych warunków dla Zamawiającego;
e) wskazanie ewentualnych ryzyk prawnych występujących w treści Dokumentacji dla
Zamawiającego;
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f)

ocenę statusu prawnego partnera Zamawiającego i jego zdolności do zawarcia
Dokumentacji;
g) skutki podatkowe Dokumentacji i wykonywanych na jej podstawie transakcji dla
Zamawiającego;
7) bieżące doradztwo prawne związane z Dokumentacją Funduszu.
Czynności związane z wykonaniem zamówienia będą wykonywane przy udziale lub pod nadzorem
osoby posiadającej tytuł adwokata lub radcy prawnego.
Wykonawca zapewni, że czynności związane z wykonaniem zamówienia będą wykonywane przez
osoby biegle posługujące się językiem angielskim. Udział w negocjowaniu Dokumentacji będzie
odbywał się co do zasady przez wymianę uwag do Dokumentacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej, telekonferencji, wideokonferencji.
Po zakończonych negocjacjach i ustaleniu ostatecznego brzmienia treści Dokumentacji Wykonawca
zobowiązany jest do sporządzenia opinii prawnej w języku polskim lub angielskim w zakresie
wskazanym powyżej. Opinia będzie mogła zostać
udostępniona Skarbowi Państwa,
w szczególności Ministerstwu Rozwoju oraz podmiotom z Grupy PFR.
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy bezpośrednim udziale osób wskazanych
w ofercie jako potwierdzenie spełniania warunków w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zlecenia.
Zamawiający może każdorazowo żądać, aby przedmiot zamówienia został wykonany przez
prawników, o których mowa powyżej. W przypadku konieczności zmiany prawników przez
Wykonawcę wykonanie usługi przez inną osobę jest możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego,
o ile Wykonawca zapewni osobę (osoby) o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż
odpowiednie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu wraz z załącznikami.
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