OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA

Świadczenie usług prawnych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej
dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w
Otrębusach”
(znak sprawy: obsługa prawna - 2 -2018)

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), o wartości zamówienia
nie przekraczającej kwoty 750.000,00 euro

Zatwierdzam:

Jacek Boniecki
Dyrektor
PZLPiT Mazowsze

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego z
siedzibą przy ul. Świerkowej 2, (05-805) Otrębusy, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod
numerem RIK/1/99 prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług prawnych dla projektu
pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez
odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak sprawy: obsługa prawna - 2 -2018),
prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.),
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W załączniku nr 5 do Ogłoszenia.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się będzie w terminie do dnia
31.12.2020, licząc od daty zawarcia umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia
niezbędne do wykonywania zamówienia tj. uprawnienia do wykonywania zawodu radcy
prawnego określone w ustawie o radcach prawnych lub uprawnienia do wykonywania zawodu
adwokata określone w ustawie Prawo o adwokaturze, albo jest prawnikiem zagranicznym
wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy o świadczeniu pomocy prawnej przez
prawników zagranicznych w RP.
2. spełniają warunek posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ustawie o radcach prawnych, albo zawodu
adwokata zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, albo jest prawnikiem zagranicznym
wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy o świadczeniu pomocy prawnej przez
prawników zagranicznych w RP na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż równowartość
1 000 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
będzie oceniał ich łączną sumę ubezpieczeniową.
Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN,
należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. spełniają warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Za spełniających warunek
posiadania zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą,
że:
3.1.

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
powadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał usługi objęte przedmiotem
zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują usługi tj.
polegające na obsłudze prawnej na etapie realizacji Umów dla projektów infrastrukturalnych
dla minimum dwóch podmiotów, przy czym wartość brutto jednej Umowy dla jednego

podmiotu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych (zafakturowana do dnia upływu
terminu składania ofert lub otrzymana jako wynagrodzenie za pracę) nie była mniejsza niż
45 000,00 PLN brutto i usługi te obejmowały swoim zakresem, co najmniej jedną z n.w. w
czynności:
a) opracowanie co najmniej 2 pisemne opinie dotyczące możliwości udzielenia zamówień
dodatkowych lub zamówień uzupełniających lub zmiany umowy pojawiających się na etapie
realizacji umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe lub nadzór Inżyniera
Kontraktu (FIDIC)/nadzór inwestorski (osoba będąca autorem lub współautorem opinii);
b) świadczenie co najmniej 2 usług doradztwa prawnego w zakresie roszczeń zgłaszanych
przez strony umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe w Projektach
Infrastrukturalnych, w tym co najmniej jeden projekt oparty o warunki żółtego FIDIC-a;
(zaprojektuj i zbuduj)
c) opracowanie co najmniej 2 rekomendacje postępowania w zakresie obrony przed
zgłoszonymi przeciwko klientowi roszczeniom oraz udział w obronie takiego roszczenia lub
zmniejszenia jego rozmiarów lub negocjacjach celem zawarcia ugody (doradztwo prawne lub
reprezentacja w sporze) dotyczących projektów infrastrukturalnych;
d) opracowanie co najmniej 2 umów o roboty budowlane lub prace projektowe oparte o
warunki FIDIC; lub opiniowanie/doradztwo w zakresie wykonywania co najmniej 2 umów o
roboty budowlane oparte o warunki FIDIC; dotyczące odpowiedzialności wykonawcy
e) reprezentowanie strony w co najmniej 2 postępowaniach sądowych pomiędzy inwestorem
a wykonawcą na tle realizacji umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe lub
nadzór inwestorski dotyczących Projektów Infrastrukturalnych, lub prowadzenie negocjacji na
tle realizacji umowy/umów o roboty budowlane zakończonych zawarciem ugody.

3.2.

dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiada kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia, ważne minimum 3 lata przed upływem
terminu składania ofert do wykonywania zawodu radcy prawnego określone w Ustawie o
radcach prawnych lub uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata określone w ustawie
Prawo o adwokaturze, albo jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na
podstawie ustawy o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w RP
i
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał usługi objęte przedmiotem
zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi tj.
polegające na obsłudze prawnej na etapie realizacji Umów dla projektów infrastrukturalnych
dla minimum dwóch podmiotów, przy czym wartość brutto jednej Umowy dla jednego
podmiotu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych (zafakturowana do dnia upływu
terminu składania ofert lub otrzymana jako wynagrodzenie za pracę) nie była mniejsza niż
45 000,00 PLN brutto i usługi te obejmowały swoim zakresem, co najmniej jedną z n.w. w
czynności:
a) opracowanie co najmniej 2 pisemne opinie dotyczące możliwości udzielenia zamówień

dodatkowych lub zamówień uzupełniających lub zmiany umowy pojawiających się na etapie
realizacji umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe lub nadzór Inżyniera
Kontraktu (FIDIC)/nadzór inwestorski (osoba będąca autorem lub współautorem opinii);
b) świadczenie co najmniej 2 usług doradztwa prawnego w zakresie roszczeń zgłaszanych
przez strony umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe w Projektach
Infrastrukturalnych, w tym co najmniej jeden projekt oparty o warunki żółtego FIDIC-a;
(zaprojektuj i zbuduj)
c) opracowanie co najmniej 2 rekomendacje postępowania w zakresie obrony przed
zgłoszonymi przeciwko klientowi roszczeniom oraz udział w obronie takiego roszczenia lub
zmniejszenia jego rozmiarów lub negocjacjach celem zawarcia ugody (doradztwo prawne lub
reprezentacja w sporze) dotyczących projektów infrastrukturalnych;
d) opracowanie co najmniej 2 umów o roboty budowlane lub prace projektowe oparte o
warunki FIDIC; lub opiniowanie/doradztwo w zakresie wykonywania co najmniej 2 umów o
roboty budowlane oparte o warunki FIDIC; dotyczące odpowiedzialności wykonawcy
e) reprezentowanie strony w co najmniej 2 postępowaniach sądowych pomiędzy inwestorem
a wykonawcą na tle realizacji umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe lub
nadzór inwestorski dotyczących Projektów Infrastrukturalnych, lub prowadzenie negocjacji na
tle realizacji umowy/umów o roboty budowlane zakończonych zawarciem ugody.

UWAGA ! W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby Wykonawca musi wykazać iż każda z osób,
która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wykonała wskazane czynności w celu spełnienia
warunków. Zamawiający nie dopuszcza łączenia czynności.
4.4.

Za spełniających warunek określony w pkt 5.3 Ogłoszenia Zamawiający uzna również
wykonawców, którzy polegać będą na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

6. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do wykazania
braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt
12 - 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
7. DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA WYMAGANE W POSTĘPOWANIU:

Razem z ofertą wykonawcy dostarczają:
7.1

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
pkt 6 Ogłoszenia na Załączniku nr 2 do Ogłoszenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
7.2
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
pkt 6 Ogłoszenia na Załączniku nr 3 do Ogłoszenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu;
7.3

Wykonawca, który powołuje się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów - w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1 i 8.2;
7.4

Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą (oznacza to podwykonawstwo).

7.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których
mowa w pkt 8.1 i 8.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.6

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw) tych podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

7.7 wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia;
7.8 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami
zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do pełnionej funkcji.

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia;
7.9 aktualny odpis 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. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7.10 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Pozostałe dokumenty
8.1. wypełniony „Formularz oferty” na załączniku nr 1 do Ogłoszenia;
8.2. w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
8.3. Oświadczenia, o których mowa w pkt 7 Ogłoszenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016r. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 Ogłoszenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.3. Ogłoszenia, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiot, na którego zdolnościach polega
Wykonawca albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (emailem), z zastrzeżeniem ust.2.
fax. do korespondencji w sprawie zamówienia (022) 208 88 00,
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: zp@mazowsze.waw.pl
2. Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:
1) w myśl przepisu art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – dla złożenia oferty wraz z załącznikami,
2) w myśl § 14 ust. 1 Rozporządzenia oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.

3. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy,
Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w
art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
6. Pytania należy kierować na adres wskazany w ust. 1 lub nr faksu/adres email wskazany w ust. 1.
12.

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Beata Ratuska – w godz. 09:00 – 15:00 w dni robocze, fax. (022) 20 88 800, e-mail:
zp@mazowsze.waw.pl

13.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami Ogłoszenia
14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia i być zgodna z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
14.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
14.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
14.5. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem lub nieścieralnym atramentem, może mieć także postać wydruku komputerowego.
14.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
14.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości
co do jej zgodności z oryginałem.
14.8. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a w Formularzu
oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się
oferta wraz z załącznikami.
14.9. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy
Oferta na świadczenie usług prawnych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalnoedukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w
Otrębusach”
(znak sprawy: obsługa prawna - 2 -2018)
Nie otwierać przed 14 marca 2018 r. godz. 10:15”
14.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być
opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio:
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek

zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
14.11. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.12. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub złożenia oferty Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za skutki jakie mogą powstać w wyniku błędnego skierowania (np.
zaadresowania) przesyłki.
15 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy, budynek
„Matecznik”, I p (Kancelaria). Oferty można składać wyłącznie w godzinach 8.15 - 16.00;
15.2. Termin składania ofert upływa dnia 14 marca 2018 r. o godz. 10:00 Oferty złożone po tym
terminie zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom
15.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj.: 14 marca
2018
o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy, budynek
„Matecznik”, I p. hol główny przy sekretariacie.
15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
15.5. Podczas otwarcia Zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje te
zostaną odnotowane w protokole postępowania.
16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
16.1 Wykonawca określi cenę w załączniku nr 1 do Ogłoszenia “Formularz oferty” za całość
przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 5 do Ogłoszenia. Zamawiający uzna cenę brutto
podaną w Formularzu oferty za prawidłową, bez względu na sposób jej obliczenia.
Odpowiedzialność za przyjęcie prawidłowej stawki podatku VAT ponosi wykonawca.
16.2 Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę brutto - zaoferowana cena musi być podana liczbą
oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
16.3 Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie
podlegała zmianom (waloryzacji).
16.4 Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie podatki (w tym VAT), opłaty i inne
pozostałe obciążenia związane z realizacją zamówienia.
16.5 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.
16.6 Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie brał pod
uwagę cenę brutto podaną w Formularzu oferty.

17.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT
17.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich wagami:
17.1.1. Cena brutto– waga 60 pkt
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
Cb = ---------------------------------------------------- x 60
Cena oferty badanej
17.1.2. Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – waga 20 pkt

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
20 pkt - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
powadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonała usługi objęte przedmiotem
zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują usługi tj.
polegające na obsłudze prawnej na etapie realizacji Umów dla projektów infrastrukturalnych
dla minimum dwóch podmiotów, przy czym wartość brutto jednej Umowy dla jednego
podmiotu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych (zafakturowana do dnia upływu
terminu składania ofert lub otrzymana jako wynagrodzenie za pracę) nie była mniejsza niż
45 000,00 PLN brutto i usługi te obejmowały swoim zakresem, co najmniej jedną z n.w. w
czynności:
a) opracowanie co najmniej 3 pisemne opinie dotyczące możliwości udzielenia zamówień
dodatkowych lub zamówień uzupełniających lub zmiany umowy pojawiających się na etapie
realizacji umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe lub nadzór Inżyniera
Kontraktu (FIDIC)/nadzór inwestorski (osoba będąca autorem lub współautorem opinii);
b) świadczenie co najmniej 3 usług doradztwa prawnego w zakresie roszczeń zgłaszanych
przez strony umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe w Projektach
Infrastrukturalnych, w tym co najmniej jeden projekt oparty o warunki żółtego FIDIC-a;
(zaprojektuj i zbuduj)
c) opracowanie co najmniej 3 rekomendacje postępowania w zakresie obrony przed
zgłoszonymi przeciwko klientowi roszczeniom oraz udział w obronie takiego roszczenia lub
zmniejszenia jego rozmiarów lub negocjacjach celem zawarcia ugody (doradztwo prawne lub
reprezentacja w sporze) dotyczących projektów infrastrukturalnych;
d) opracowanie co najmniej 3 umów o roboty budowalne lub prace projektowe oparte o
warunki FIDIC; lub opiniowanie/doradztwo w zakresie wykonywania co najmniej 3 umów o
roboty budowlane oparte o warunki FIDIC; dotyczące odpowiedzialności wykonawcy
e) reprezentowanie strony w co najmniej 3 postępowaniach sądowych pomiędzy inwestorem
a wykonawcą na tle realizacji umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe lub
nadzór inwestorski dotyczących Projektów Infrastrukturalnych, lub prowadzenie negocjacji na
tle realizacji umowy/umów o roboty budowlane zakończonych zawarciem ugody.

UWAGA ! Wykonawca może wykazać te same czynności, które wykazał do spełnienia
warunku.
UWAGA ! W przypadku wskazania więcej niż jedna osoba Wykonawca musi wykazać iż każda
z osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wykonała wskazane czynności w
celu otrzymania punktów. Zamawiający nie dopuszcza łączenia czynności.
10 pkt - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
powadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonała usługi objęte przedmiotem
zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują usługi tj.
polegające na obsłudze prawnej na etapie realizacji Umów dla projektów infrastrukturalnych
dla minimum dwóch podmiotów, przy czym wartość brutto jednej Umowy dla jednego
podmiotu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych (zafakturowana do dnia upływu

terminu składania ofert lub otrzymana jako wynagrodzenie za pracę) nie była mniejsza niż 45
tys PLN brutto i usługi te obejmowały swoim zakresem, co najmniej jedną z n.w. w czynności:
a) opracowanie co najmniej 2 pisemne opinie dotyczące możliwości udzielenia zamówień
dodatkowych lub zamówień uzupełniających lub zmiany umowy pojawiających się na etapie
realizacji umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe lub nadzór Inżyniera
Kontraktu (FIDIC)/nadzór inwestorski (osoba będąca autorem lub współautorem opinii);
b) świadczenie co najmniej 2 usług doradztwa prawnego w zakresie roszczeń zgłaszanych
przez strony umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe w Projektach
Infrastrukturalnych, w tym co najmniej jeden projekt oparty o warunki żółtego FIDIC-a;
(zaprojektuj i zbuduj)
c) opracowanie co najmniej 2 rekomendacje postępowania w zakresie obrony przed
zgłoszonymi przeciwko klientowi roszczeniom oraz udział w obronie takiego roszczenia lub
zmniejszenia jego rozmiarów lub negocjacjach celem zawarcia ugody (doradztwo prawne lub
reprezentacja w sporze) dotyczących projektów infrastrukturalnych;
d) opracowanie co najmniej 2 umów o roboty budowalne lub prace projektowe oparte o
warunki FIDIC; lub opiniowanie/doradztwo w zakresie wykonywania co najmniej 2 umów o
roboty budowlane oparte o warunki FIDIC; dotyczące odpowiedzialności wykonawcy
e) reprezentowanie strony w co najmniej 2 postępowaniach sądowych pomiędzy inwestorem
a wykonawcą na tle realizacji umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe lub
nadzór inwestorski dotyczących Projektów Infrastrukturalnych, lub prowadzenie negocjacji na
tle realizacji umowy/umów o roboty budowlane zakończonych zawarciem ugody.

UWAGA ! Wykonawca może wykazać te same czynności, które wykazał do spełnienia
warunku.
UWAGA ! W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby Wykonawca musi wykazać iż każda
z osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wykonała wskazane czynności w
celu otrzymania punktów. Zamawiający nie dopuszcza łączenia czynności.

17.1.3.

Liczba godzin w miesiącu w siedzibie Zamawiającego – 20 pkt
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

20 pkt - 25 godzin miesięcznie
0 pkt – 20 godzin miesięcznie
Zamawiający wymaga świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego 20 godzin miesięcznie.
Za wskazanie 20 godzin Wykonawca uzyska 0 pkt.
Poniżej 20 godzin w miesiącu świadczenia usług w siedzibie Zleceniodawcy oferta zostanie
odrzucona.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w
kryterium oceny ofert
17.2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek

rozliczyć zgodnie z obowiązującymi 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.
17.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą będą zobowiązani do przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy,
umowy regulującej współpracę tych wykonawców oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W załączniku nr 4 do Ogłoszenia.

20. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZGODNEGO Z USTAWĄ LUB OGŁOSZENIEM
DZIAŁANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami art. 138o ustawy Pzp
lub z treścią niniejszego ogłoszenia czynności podjętej przez niego albo zaniechaniu czynności,
do której jest on zobowiązany na podstawie art. 138o ustawy Pzp lub treści niniejszego ogłoszenia.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo
dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany dla tej
czynności w art. 138o ustawy Pzp lub niniejszym ogłoszeniu.

21. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY LUB UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Przepisy art. 92 ust. 1 pkt 1-3 i 7, art. 92 ust. 2 oraz art. 93 ust. 1 ustawy stosuje się.
ZAŁĄCZNIKI DO Ogłoszenia:

Nr 1:
Nr 2:
Nr 3:
Nr 4:
Nr 5:
Nr 6:
Nr 7:
Nr 8:

Formularz Oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Istotne postanowienia umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Wykaz usług
Wykaz osób
Lista podmiotów

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art.
138o ustawy na świadczenie usług prawnych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno - edukacyjnej
dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”
(znak sprawy: obsługa prawna - 2 -2018) oświadczamy/wykonawcy występujący wspólnie:
………………………………. oświadczają,:
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem za:
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): …………………………………………………..…………
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..…….)
2. OŚWIADCZAMY, że w celu uzyskania punktów Pan/ Pani ……………………………, będzie
uczestniczyła w realizacji Umowy i
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres powadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał usługi objęte przedmiotem zamówienia, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi tj. polegające na
obsłudze prawnej na etapie realizacji Umów dla projektów infrastrukturalnych dla minimum
dwóch podmiotów, przy czym wartość brutto jednej Umowy dla jednego podmiotu a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych (zafakturowana do dnia upływu terminu
składania ofert lub otrzymana jako wynagrodzenie za pracę) nie była mniejsza niż 45 000,00
PLN brutto i usługi te obejmowały swoim zakresem, co najmniej jedną z n.w. w czynności:
a) opracowanie co najmniej ………….. pisemne opinie dotyczące możliwości udzielenia
zamówień dodatkowych lub zamówień uzupełniających lub zmiany umowy pojawiających się
na etapie realizacji umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe lub nadzór
Inżyniera Kontraktu (FIDIC)/nadzór inwestorski (osoba będąca autorem lub współautorem
opinii);
b) świadczenie co najmniej …………. usług doradztwa prawnego w zakresie roszczeń
zgłaszanych przez strony umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe w
Projektach Infrastrukturalnych, w tym co najmniej jeden projekt oparty o warunki żółtego
FIDIC-a; (zaprojektuj i zbuduj)
c) opracowanie co najmniej …………… rekomendacje postępowania w zakresie obrony
przed zgłoszonymi przeciwko klientowi roszczeniom oraz udział w obronie takiego roszczenia
lub zmniejszenia jego rozmiarów lub negocjacjach celem zawarcia ugody (doradztwo prawne

lub reprezentacja w sporze) dotyczących projektów infrastrukturalnych;
d) opracowanie co najmniej ………………. umów o roboty budowalne lub prace projektowe
oparte o warunki FIDIC; lub opiniowanie/doradztwo w zakresie wykonywania co najmniej 2
umów o roboty budowlane oparte o warunki FIDIC; dotyczące odpowiedzialności wykonawcy
e) reprezentowanie strony w co najmniej ……….. postępowaniach sądowych pomiędzy
inwestorem a wykonawcą na tle realizacji umowy/umów o roboty budowlane lub prace
projektowe lub nadzór inwestorski dotyczących Projektów Infrastrukturalnych, lub
prowadzenie negocjacji na tle realizacji umowy/umów o roboty budowlane zakończonych
zawarciem ugody.

Deklarujemy ………………. godzin w miesiącu w siedzibie Zamawiającego.
UWAGA ! Zamawiający wymaga świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego 20 godzin
miesięcznie.
Za wskazanie 20 godzin Wykonawca uzyska 0 pkt.
Poniżej 20 godzin w miesiącu świadczenia usług w siedzibie Zleceniodawcy oferta zostanie
odrzucona.

3.
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OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia
jest
następujący:
………………………………………………………………………..
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja)

4.
5.

OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 4
Ogłoszenia.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Ogłoszenia i uznajemy się za związanych
określonymi
w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

6.

UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu, czyli przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.

ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami*/ z udziałem Podwykonawcy (Podwykonawców)*:

…………………………………………………………………………………………………………
…...
…………………………………………………………………………………………………………
…...
/nazwa Podwykonawcy (Podwykonawców)/
* niepotrzebne skreślić

Udział prac Podwykonawców wyniesie ……… % wartości zamówienia objętego niniejszą Ofertą, przy
realizacji następującego zakresu: …………………………………………...…………..
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik
nr 4 Ogłoszenia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (zgodnie
z: definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003)
TAK

NIE

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:
............................................................................................................................................................
nr tel.: ........................................, fax.: ..................................., e-mail : ………………..………………
11. OFERTĘ niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach.
12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................
6. ............................................................................................
7. ............................................................................................

................................ dn. ........................

..................................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Ogłoszenia
Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

...........................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wykonawcy)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ustawy na
świadczenie usług prawnych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno - edukacyjnej dla prezentacji i
promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak sprawy: obsługa prawna
- 2 -2018), prowadzonego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza
Sygietyńskiego z siedzibą przy ul. Świerkowej 2, 05-805 Otrębusy, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 5
Ogłoszenia

.................... dn. ........................

............................................................................

(miejscowość)

podpis wykonawcy1 lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt 5 Ogłoszenia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………….........................................................…………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….w
następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

1
w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Ogłoszenia

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

...........................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ustawy na
świadczenie usług prawnych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno - edukacyjnej dla prezentacji i
promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak sprawy: obsługa prawna
- 2 -2018)), prowadzonego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza
Sygietyńskiego z siedzibą przy ul. Świerkowej 2, 05-805 Otrębusy,
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy2 lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

2

w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………
………...........………………………………………………………………………………………

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …….………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Ogłoszenia
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(Umowa Nr …......... / 2018)
zawarta w dniu ....................................... 2018 roku w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. T. Sygietyńskiego z siedzibą
w Karolinie, 05-805 Otrębusy, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego pod pozycją RIK/1/99, numer Regon: 000275458, numer
NIP: 534-00-03-046,
reprezentowanym przez
Jacka Bonieckiego – Dyrektora
Idę Czajkowską – p.o. głównego księgowego
zwanym dalej „ Zamawiającym”,
a
................................... z siedzibą w ....................................., przy ul. ......................, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez ................................................................................... pod numerem
KRS ...................., NIP: ..............., REGON ……….,
reprezentowaną przez …………….. ........................................................,
zwaną dalej “Wykonawcą”
razem zwanymi „Stronami”

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
138o ustawy na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług prawnych dla projektu pn. „Utworzenie bazy
kulturalno - edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w
Otrębusach”, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
§2
Miejsce, sposób i termin realizacji Umowy
1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona czynności, o których mowa w § 1
niniejszej Umowy w terminie do 31.12.2020r., licząc od daty zawarcia umowy,
§3
a.

Obowiązki Wykonawcy
Realizacja Umowy odbywać się będzie poprzez przygotowywanie Opracowań, osobiste
stawiennictwo, reprezentację oraz inne formy świadczenia usług doradztwa prawnego, adekwatne do
charakteru czynności, polegające w szczególności na bezpośrednim udzielaniu porad, uzgadnianiu i
parafowaniu dokumentów, udzielaniu wyjaśnień i konsultacji w miejscu ustalonym przez
Zamawiającego.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
należytą starannością, zasadami etyki zawodowej, wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa,
oraz do nie podejmowania działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
Wykonawca nie będzie świadczył na rzecz innych podmiotów usług doradztwa prawnego
powodujących konflikt interesów dla Zamawiającego. Wykonawca nie podejmie się prowadzenia
nowej sprawy na rzecz innego klienta, która miałaby istotny związek z konkretną sprawą zleconą
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
Za okoliczności mogące powodować konflikt interesów Zamawiający uznawał będzie w
szczególności sytuacje, gdy:
1) Wykonawca świadczył wcześniej usługi doradztwa prawnego stronie przeciwnej w tej samej
sprawie lub sprawie z nią związanej,
2) Wykonawca brał udział w danej sprawie, wykonując funkcję publiczną,
3) podmiot, przeciwko któremu Wykonawca ma prowadzić sprawę lub w sprawie którego ma
doradzać Zamawiającemu, jest jego klientem w jakiejkolwiek innej sprawie,
4) Wykonawca reprezentuje lub doradza podmiotowi w sprawie, w której podmiot ten występuje
przeciwko Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów. W takim przypadku
Zamawiający podejmie decyzje czy dana okoliczność powoduje konflikt interesów. Oświadczenie
Zamawiającego w tym zakresie jest wiążące dla Wykonawcy.
W ramach realizacji Umowy Wykonawca w wyjątkowych okolicznościach może odmówić wykonania
usługi, gdyby:
1) prowadziła do konfliktu interesów, wynikających z istniejących w dniu podpisania Umowy
zobowiązań Wykonawcy w stosunku do strony trzeciej, o czym Wykonawca nie
mógł wiedzieć w chwili zawierania Umowy, lub
2) miała narazić Wykonawcę na szkodę w związku z istnieniem w dniu podpisania Umowy jego
zobowiązań w stosunku do strony trzeciej.
Wykonawca zobowiązuje się, że na każde żądanie Zamawiającego udzieli w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie informacji na temat usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz
wskazanych przez Zamawiającego podmiotów. Zamawiający dokona oceny, czy świadczone usługi
powodują lub mogą powodować konflikt z interesem Zamawiającego i w przypadku uznania, że
usługi mogą powodować taki konflikt tj. budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy, zaproponuje Wykonawcy sposób postępowania,
który zabezpiecza interes Zamawiającego albo skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w § 11 ust.
2 pkt 4) Umowy.
Niedopełnienie warunków, o których mowa w ust. 2-4 powyżej stanowi istotne naruszenie
postanowień Umowy i uprawnia Zamawiającego do jej rozwiązania bez zachowania okresu
wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z
możliwością dochodzenia zapłaty kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5) Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych
otrzymanych od Wykonawcy w związku z wykonaniem obowiązku, o jakim mowa w ustępach
powyżej.
Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania Wykonawcy kompletu aktów wewnętrznych,
dokumentów i materiałów oraz udzielania wszelkich wyjaśnień, niezbędnych w ocenie Wykonawcy
do należytego wykonania Umowy.
W przypadku konieczności świadczenia przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego zobowiązuje
się on udostępnić Wykonawcy umeblowane pomieszczenie biurowe z zabezpieczeniem możliwości
korzystania, w razie konieczności z drukarki, kserokopiarki oraz innych ogólnodostępnych urządzeń i
pomieszczeń. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy materiałów biurowych i komputera.
Wykonawca oświadcza, iż w zakresie prowadzonej przez siebie działalności dysponuje
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej do kwoty co najmniej 1 000 000,00 zł. Wykonawca
oświadcza, iż wszystkie osoby bezpośrednio realizujące Usługi są w ramach działalności zawodowej
ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, informuje o
warunkach i wysokości ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej). Wykonawca zobowiązuje się

m.

n.

o.
p.

informować każdorazowo Zamawiającego o zdarzeniach i okolicznościach mających wpływ na
zakres ubezpieczenia i odpowiedzialności.
Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej przez niego działalności przez co najmniej okres obowiązywania Umowy, a w razie
zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia
o brakujący okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiającemu na co najmniej 30 dni
kalendarzowych przed pierwotnym terminem jej wygaśnięcia.
W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania umów ubezpieczenia
poniżej kwoty, o której mowa w ust. 11 powyżej Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić sumę
ubezpieczenia do wymaganej przez Zamawiającego wysokości, w terminie 10 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.
Zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie nowego wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
W przypadku zmiany osoby wykonującej Umowę, osoba ta musi spełniać wymagania określone dla
danego specjalisty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§4
Podwykonawcy

1.

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca może posługiwać się osobami trzecimi.

2.

Powierzenie realizacji Umowy osobie trzeciej wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności.

3.

W terminie 3 dni od zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób
trzecich, którymi zamierza posługiwać się przy jej wykonywaniu.
§5
Obowiązki Zamawiającego

1.

Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania
Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów związanych z
realizacją Umowy.

2.

Zamawiający zobowiązany jest do odebrania należycie wykonanego przedmiotu Umowy, o którym
mowa w §1 Umowy oraz do dokonania zapłaty umówionego wynagrodzenia.
§6
Wynagrodzenie

1.
2.

3.

Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną
przez Wykonawcę ofertą w kwocie brutto……………. (słownie: …….zł)
Koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy (w szczególności:, przejazdów do i z miejsca
świadczenia doradztwa prawnego, przelotów, wyżywienia, kserokopii, druku, połączeń IT, kuriera)
ponosi Wykonawca. Jeżeli prawidłowa realizacja zlecenia Zamawiającego w zakresie stawiennictwa
lub reprezentacji wymagać będzie noclegu w danym miejscu, za uprzednią zgoda Zamawiającego,
Wykonawca uprawniony będzie do zwrot kosztów takiego noclegu w kwocie nie wyższej niż 250 zł
netto od osoby. Do czasu wykonywania przedmiotu Umowy Strony nie zaliczają czasu dojazdu do i z
miejsca świadczenia doradztwa prawnego objętego przedmiotem Umowy.
Opłaty i wpisy sądowe, podatki, opłaty administracyjne, wpłaty na poczet kosztów sądowych itp.
związane z realizacją Umowy uiści Wykonawca, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego oraz
otrzymaniu zgody w formie e-mail na ich dokonanie. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy
koszty, o których mowa powyżej, na podstawie dokumentu zawierającego ich rozliczenie.
Zamawiający może także, wedle swego uznania, uiścić wskazane wyżej koszty we własnym
zakresie. Płatności dla Wykonawcy, będą regulowane na podstawie faktury w PLN na rachunek
bankowy każdorazowo wskazany na fakturze.

4.

Należność z tytułu płatności za wykonane usługi, zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie
regulowana w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia faktury wraz z załącznikami do siedziby Zamawiającego nie później niż w
terminie 3 dni roboczych od dnia jej wystawienia.

5.

Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku za wykonanie usługi będzie miesięczne
sprawozdanie Wykonawcy z wykonanych czynności, na podstawie wykazem zleceń, zaakceptowane
przez Zamawiającego.

6.

Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień złożenia polecenia przelewu
bankowego przez Zamawiającego.

7.

Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zapłaty Wynagrodzenia w terminie późniejszym
niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu, lecz nie dłuższym niż 3 miesiące, od określonego w ust.
3 niniejszego paragrafu, bez naliczania ustawowych odsetek, jeśli przyczyną opóźnienia lub zwłoki
będzie udokumentowane opóźnienie w otrzymaniu przez Zamawiającego środków od organizatora
jednostki na ten cel.
§7

Własność Intelektualna
1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz.
631), z chwilą dokonania odbioru utworu przez Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia,
Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do tego utworu, w pełnym zakresie i na cały okres
trwania majątkowej ochrony prawnej tych praw na Zamawiającego, który może korzystać z nich w
kraju i za granicą we własnym zakresie, jak i na użytek osób trzecich, we wszystkich formach i
zakresach eksploatacji oraz w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w
tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu - publikowanie części lub całości, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że na dzień przekazania utworu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
uzyska zapewnienie twórców utworu, że twórcy ci nie będą wykonywali w stosunku do Zamawiającego
ani jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego utworu.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie wskazane w ust. 1 pola eksploatacji, zezwolenie na wykonywanie
praw zależnych oraz przeniesienie własności nośników, na których utwory utrwalono.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego albo
rozwiązanie w trybie przewidzianym w §11 Umowy, nie będzie miało wpływu na skuteczność nabycia
przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1-3 powyżej.
5. Zawierając Umowę Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu na zasadzie ryzyka, że z
chwilą ustalenia utworu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:
1) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne autorskie prawa majątkowe do utworu,
2) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do utworu,
3) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do utworu oraz będzie
wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych,
4) utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów
prawa,
5) autorskie prawa majątkowe do utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą w żaden
sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji utworu w jakimkolwiek
zakresie nie będzie wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.

6. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu
naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw własności intelektualnej przysługujących osobom
trzecim na skutek korzystania przez Zamawiającego z utworu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
Wykonawca zobowiązany będzie pokryć prawomocnie zasądzone koszty zastępstwa procesowego,
koszty sądowe oraz zapłacić prawomocnie zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego
załatwienia sprawy.
7. Niezależnie od postanowień ust. 1-5 powyżej, w przypadku powzięcia przez Zamawiającego w toku
realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do możliwości naruszenia praw własności
intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji utworu, o którym mowa w ust. 1
powyżej, lub w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji dotyczących zaistnienia
wskazanego wyżej naruszenia, Zamawiającemu, wedle własnego wyboru, przysługuje prawo do
żądania od Wykonawcy:
1) zmodyfikowania odpowiednio utworu lub części utworu, której dotyczy naruszenie, w taki sposób, by
eksploatacja utworu w sposób opisany w Umowie nie naruszała jakichkolwiek praw osób trzecich,
2) uzyskania na własny koszt, ale na rzecz Zamawiającego licencji, umożliwiającej dalsze korzystanie
z utworu w sposób opisany w Umowie lub
3) umożliwienia korzystania przez Zamawiającego z danego utworu w jakikolwiek inny przewidziany
prawem sposób.
§8
Przedstawiciele Stron
1.

Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz nadzorowania przebiegu prac
Zamawiający wyznacza następujące osoby:
p. [

2.

] , e-mail: [

]@mazowsze.waw.pl

Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby:
p. [

3.

] tel. [

]

Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany
Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod
rygorem nieważności.
§9
Zakaz cesji

1.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji lub przenoszenia w inny sposób swych
zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

2.

Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, do dokonywania
cesji lub przenoszenia w inny sposób swych praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
§10

Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1) w razie zwłoki w przyjęciu Zlecenia, w przypadku niepoinformowania uprzednio Zamawiającego o
okolicznościach uniemożliwiających terminowość przyjęcia – w wysokości 1000 PLN (słownie:
tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia;
2) w razie zwłoki w wykonaniu Zlecenia lub realizacji Zlecenia przez osoby, które nie są Osobą/ami
wskazanymi przez Wykonawcę – w wysokości 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień
zwłoki;
3) w razie nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy lub osoby przez niego wskazanej celem
świadczenia doradztwa prawnego (stawiennictwa) – w wysokości 3000 PLN (słownie: trzy tysiące
złotych) za każde zdarzenie;

4) w razie nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy lub osoby przez niego w celu
reprezentowania Zamawiającego (zastępstwo prawne), – w wysokości 10000 PLN (słownie:
dziesięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie;
5) w razie rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;
6) w razie odmowy udzielenia informacji określonych w § 3 ust. 4 i 6 Umowy przekazanie
Zamawiającemu informacji nieprawdziwych lub przemilczenie istotnych okoliczności, które mogą
mieć znaczenie z punktu widzenia oceny istnienia lub braku istnienia konfliktu z interesem
Zamawiającego w zakresie o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, co zostanie ujawnione w okresie
do pięciu lat po wykonaniu Umowy lub w trakcie jej wykonywania, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy
przypadek naruszenia;
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w ust. 1
powyżej kar umownych na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
4. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie.
5. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.
1 Umowy.
§11
Odstąpienie od Umowy
1.

Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach
przewidzianych w Prawie Zamówień Publicznych i Kodeksie Cywilnym.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w szczególności w w
przypadku, gdy:
a.

Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji Umowy tak dalece, że nie
jest prawdopodobne, aby zdołał je ukończyć w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b.

Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania
Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie
krótszego niż 3 dni, terminu,

c.

wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, lub też w uzasadnionym interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy i Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§12
Zmiany Umowy

Dopuszcza się zmiany Umowy, gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy.
§13
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa
Zamówień Publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, a także odstąpienie od Umowy wymagają formy

pisemnej pod rygorem nieważności.
3.

Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej
Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony
porozumienia w terminie 14 dni od dnia zawisłości sporu, wszelkie spory związane z niniejszą
Umową rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla
Zamawiającego.

4.

W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane przez sąd
właściwy za nieważne, podlegające unieważnieniu, pozbawione mocy prawnej lub niewykonalne,
pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy, a Strony działając w dobrej wierze zastąpią takie
postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać5.
ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.

6.

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Za Zamawiającego:

Załączniki:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy

.

Za Wykonawcę:

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Ogłoszenia
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY nr ……../2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
79.11.00.00 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług prawnych dla projektu pn. „Utworzenie
bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w
Otrębusach” (znak sprawy: obsługa prawna - 2 -2018)
2. Zamawiający zastrzega możliwość zlecania świadczenia usługi doradztwa prawnego w innych
miejscach aniżeli siedziba Zamawiającego, w szczególności w przypadkach uzasadnionych potrzebą
udziału kancelarii w naradach na budowie, reprezentacji w szeroko rozumianych sprawach sądowych czy
wobec organów administracji publicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zlecania świadczenia usług doradztwa prawnego poza terytorium
Rzeczpospolitej Polski.
4. Zamawiający przewiduje spotkania z udziałem kancelarii prawnych obsługujących Zamawiającego
mających na celu wymianę doświadczeń i ujednolicenie stanowiska Zamawiającego.
5. Zakres świadczenia usług prawnych
1) Bieżące kompleksowe doradztwo prawne obejmuje doradztwo w całym procesie realizacji
inwestycji przez Zamawiającego.
2) sporządzanie lub uzgadnianie opinii prawnych, projektu dokumentów i dokumentów z zakresu
interpretacji przepisów prawa (polskiego i wspólnotowego), pism kierowanych przez
Zamawiającego do kontrahentów oraz innych dokumentów w szczególności w następujących
dziedzinach prawa: cywilnego, administracyjnego, budowlanego, autorskiego, finansów
publicznych,
zamówień
publicznych,
ochrony
środowiska
oraz
roszczeń
Wykonawców/Podwykonawców;
3) świadczenie usług doradczych dotyczących postępowania poprzedzającego rozpoczęcie realizacji
prac projektowych i robót budowlanych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.1409 ze zmianami), w szczególności w zakresie
uzyskania przez Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych lub
wymaganych przepisami szczególnymi innych pozwoleń, uzgodnień lub opinii, jak też
dotyczących postępowań zachodzących w toku prac projektowych i robót budowlanych oraz
finalizujących inwestycje budowlane;
4) konstruowanie umów, umów podwykonawczych, porozumień, ugód, aneksów lub ich postanowień
oraz interpretacja postanowień w zawartych umowach/ porozumieniach/ aneksach/ ugodach/
dokumentach przetargowych i innych dokumentach dotyczących realizacji projektu
inwestycyjnego, a także formułowanie treści ww. dokumentów lub zaleceń;
5) udział w pracach zespołów negocjacyjnych realizujących rekomendację co do sposobu
rozstrzygnięcia sporu lub roszczenia powstałego na tle realizacji umowy;
6) uzgadnianie (za parafą) lub przygotowywanie projektów wezwań i pism związanych z
realizowanym zadaniem inwestycyjnym, projektów materiałów przedkładanych na posiedzenia
organów Zamawiającego,
7) doradztwo w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów krajowych i
wspólnotowych w zakresie wpływu na kwalifikowalność wydatków;

8) wsparcie prawne, w tym reprezentacja Zamawiającego w ramach i w toku procedur kontrolnych, w
tym przygotowywanie stanowisk Zamawiającego.
9) reprezentowanie Zamawiającego wobec IZ i IP i innych instytucji nadzorujących wydatkowanie
środków UE w związku z realizowanym projektem.
10) reprezentacja lub – wg uznania Zamawiającego - udział bez ustanawiania pełnomocnika w
postępowaniu administracyjnym, sądowym, ugodowym i egzekucyjnym przed sądami, organami
egzekucyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami
arbitrażowymi, rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych we wszystkich instancjach,
instytucjami UE, w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w sprawach związanych z
realizowanym zadaniem inwestycyjnym oraz w sprawach spornych z wykonawcami i
podwykonawcami;
11) uczestnictwo i prezentowanie stanowiska Zamawiającego na spotkaniach związanych z
realizowanym zadaniem inwestycyjnym, przy których istotne jest wsparcie prawne;
12) udział w negocjacjach z wykonawcami, w tym doradztwo w sprawach bieżących roszczeń
zgłaszanych przez wykonawców;
13) udział w kontaktach z wykonawcą w sprawach związanych z upadłością wykonawcy (jednego z
konsorcjantów);
14) udział w negocjacjach lub mediacjach z Wykonawcami;
6.

W przypadku, gdy świadczenie konkretnej usługi wymaga posiadania upoważnienia do działania w
imieniu Zamawiającego, Zamawiający wystawi – na wniosek Wykonawcy - pełnomocnikowi
wskazanemu przez Wykonawcę pełnomocnictwo obejmujące zakres spraw, jakie Wykonawca ma
prowadzić na rzecz Zamawiającego.

7.

Strony będą wzajemnie informować się o wszelkich zagrożeniach mogących mieć wpływ na
realizację Zamówienia, incydentach oraz nieprawidłowościach w świadczeniu usług objętych
Zamówieniem.

8.

Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu informacji o stanie prowadzonych spraw lub
zaawansowaniu prac.

9.

Wykonawca po otrzymaniu dokumentu urzędowego związanego z realizacją przedmiotu Umowy (np.
orzeczenie, korespondencja, pisma etc.) przekaże jego kopię Zamawiającemu nie później niż w
terminie 24h poprzez powiadomienie drogą mailową.

10.

Zamawiający wymaga, aby sporządzone przez Wykonawcę
uwzględniały następujące wymagania:

opinie, opracowania, analizy

a) opierały się na należycie zebranym i przeanalizowanym stanie faktycznym, przy czym oczekuje się
aktywnego udziału Wykonawcy w ustalaniu stanu faktycznego;
b) posiadały czytelne odniesienia do odpowiednich (fragmentów) dokumentów źródłowych, do
których się odnoszą;
c) zawierały prezentację scenariuszy rozwiązań zleconego do analizy problemu / zagadnienia oraz
zdefiniowane przez Wykonawcę ryzyka, które mogą wystąpić w związku z podjęciem
poszczególnych ścieżek postępowania;
d) prezentowały spójne stanowisko Wykonawcy przy realizacji kolejnych analogicznych co do
przedmiotu zleceń z uwzględnieniem stanowiska Zamawiającego zajmowanego w podobnych
stanach faktycznych;
e) zawierały podsumowanie/konkluzję z wnioskami z przeprowadzonych analiz oraz rekomendacje
Wykonawcy;
f) zawierały element wymieniający słowa kluczowe oraz przywołane przepisy prawa.

11. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu comiesięczne sprawozdanie z wykonanych czynności, które
będzie zawierało co najmniej:
1) wykaz czynności, z krótkim opisem, wykaz opracowanych dokumentów i terminu ich wykonania
2) ilość godzin wykonywanych czynności
12. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku za wykonanie usługi będzie miesięczne sprawozdanie
Wykonawcy z wykonanych czynności wraz z wykazem zleceń, zaakceptowane przez Zamawiającego.
13. Zlecenia:
1) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć zlecenie w siedzibie Zamawiającego bądź pocztą elektroniczną.
Zlecenie wraz z kompletem dokumentów sprawy przekazane/wysłane przez Zamawiającego do
godziny 16:00 w dniu roboczym musi być potwierdzone przez Wykonawcę następnego dnia roboczego
do godziny 10:00.
2) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustalą termin wykonania opracowania, opinii, analizy,
który zostanie wpisany do zlecenia.

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Ogłoszenia

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z art. 138o
ustawy na świadczenie usług prawnych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno - edukacyjnej dla
prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak sprawy:
obsługa prawna - 2 -2018), oświadczamy, że wykonaliśmy/wykonujemy3 następujące zamówienia:

Przedmiot

Wartość

............................ dn. ............................

3

niepotrzebne skreślić

Data wykonania (rozpoczęcia i
zakończenia)

Miejsce wykonania zamówienia, Nazwa
zamawiającego

..................................................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Ogłoszenia

WYKAZ OSÓB

(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z art. 138o
ustawy na świadczenie usług prawnych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno - edukacyjnej dla
prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak sprawy:
obsługa prawna - 2 -2018), oświadczam/y, że dysponuję/my poniżej wymienionymi osobami, które
skierowane zostaną do realizacji zamówienia publicznego

1) Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Zakres wykonywanych
czynności

Kwalifikacje zawodowe

Informacja
o podstawie dysponowania
osobą
dysponowanie
bezpośrednie*
dysponowanie
pośrednie**

2)

Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Zakres wykonywanych
czynności

Kwalifikacje zawodowe

Informacja
o podstawie dysponowania
osobą
dysponowanie
bezpośrednie*
dysponowanie
pośrednie**

3)

Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Informacja
Zakres wykonywanych
Kwalifikacje zawodowe
o podstawie dysponowania
czynności
osobą
dysponowanie
bezpośrednie*
dysponowanie
pośrednie**
* Pod pojęciem dysponowania bezpośredniego należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym
do powoływania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia jest stosunek
prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą, a osobą/ osobami,
na dysponowanie której/ których powołuje się wykonawca.

** Pod pojęciem dysponowania pośredniego należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne
do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tzn. podmiotów, które dysponują takimi osobami i na czas
realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia np. oddelegowują
pracownika.
Jeżeli wykonawca będzie polegać na kwalifikacjach zawodowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, że będzie nimi dysponował w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonywania zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt 7.4 Ogłoszenia.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

4

............................................................................
podpis wykonawcy4 lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 8 do Ogłoszenia
LISTA PODMIOTÓW
NALEŻACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY
ALBO INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

................................................
pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z art. 138o
ustawy na świadczenie usług prawnych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno - edukacyjnej dla
prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak sprawy:
obsługa prawna - 2 -2018),Wykonawca oświadcza, iż:
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015r.,poz. 184, z późn.zm.)
1)

nie należę do grupy kapitałowej

2)

należę do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
L.p.
1.
2.
3.
4.
(…)

Nazwa podmiotu

Adres

.................................. dn. ...........................

............................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela(przedstawicieli) wykonawcy

