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znak postępowania: OrA.271.3.2017.TB 

 
ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE 

 
 

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
„Obsługa prawna Urzędu Gminy w Rewalu na lata 2017 – 2019”. 

 

Zamawiającym jest: Gmina Rewal  
adres: ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
tel.  91 38 49 011 
adres poczty elektronicznej e-mail:  ug@rewal.pl  
adres strony internetowej: www.rewal.pl 

 
Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu na usługi 
społeczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz aktów wykonawczych do Ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
 strona internetowa – www.bip.rewal.pl 

 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu obsługi prawnej Urzędu Gminy w 
Rewalu. 

2. Obsługa prawna obejmuje w szczególności: 
1) bieżące udzielanie porad i interpretacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 
2) sporządzanie pisemnych opinii, informacji i sygnalizacji prawnych i innych opracowań na piśmie 

w terminie do 5 dni roboczych pracy Urzędu od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.; 
3) udzielanie pisemnych lub ustnych opinii i porad prawnych w zakresie związanym ze sprawami 

pozostającymi w kompetencji Rady Gminy w Rewalu; 
4) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał przeznaczonych do przedłożenia Radzie Gminy 

w Rewalu; 
5) uczestniczenie w posiedzeniach komisji Rady Gminy w Rewalu oraz w sesjach ww. organu; 
6) reprezentowanie Gminy w sporach przed sądami powszechnymi. 

 
Opinia prawna powinna zawierać co najmniej: 

1. analizę stanu prawnego, 
2. konkluzję zawierającą prawidłowe, zdaniem opiniującego, rozwiązanie, bądź propozycję 

rozwiązania problemu formalno-prawnego zgłaszanego przez Zamawiającego, 
3. w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin sporządzenia opinii prawnej lub zaopiniowania 

aktu prawa miejscowego może ulec skróceniu do 3 dni na wniosek Zamawiającego. 
4. Sygnalizowanie zapowiedzi nowych lub zmian obowiązujących przepisów związanych 

z funkcjonowaniem samorządu gminnego i powiatowego, poprzez bieżące informowanie 
o ww. zmianach w szczególności podczas cyklicznych spotkań z  udziałem osób kierujących 
komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w Rewalu; 

5. Niezwłoczne informowanie Sekretarza gminy oraz, w uzasadnionych przypadkach, podczas 
cyklicznych spotkań z udziałem osób kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w 
Rewalu, o uchybieniach w działalności Urzędu Gminy w Rewalu w zakresie przestrzegania prawa i 
skutkach tych uchybień; 
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6. Uczestniczenie, na wniosek wójta, w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązanie, 
zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego; 

7. Uzgadnianie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, siwz i parafowanie 
zawieranych umów, w terminie do 5 dni roboczych pracy Urzędu lub jednostek organizacyjnych od 
ich złożenia. W przypadku braku możliwości uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu ewentualna 
odmowa parafowania musi być wyrażona w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie wskazujące na 
rozwiązania prawidłowe pod względem prawnym; 

8. Opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów aktów prawa miejscowego, zarządzeń 
Wójta i innych aktów prawnych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 
publicznej, w terminie do 2 dni roboczych. 
W przypadku braku możliwości uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu ewentualna odmowa 
parafowania musi być wyrażona w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie wskazujące na 
rozwiązania prawidłowe pod względem prawnym; 

9. Uczestniczenie i świadczenie obsługi prawnej w trakcie obrad sesji Rady Gminy w Rewalu – w 
uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady; 

10. Świadczenie obsługi prawnej w postępowaniach przetargowych w/g dyspozycji Zamawiającego; 
11. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i prowadzenie egzekucji wierzytelności cywilno-prawnych 

Zamawiającego w/g dyspozycji Zamawiającego; 
12. Przejęcie akt spraw sądowych i egzekucyjnych w toku w celu dalszego prowadzenia postępowania; 
13. Zastępstwo procesowe Zamawiającego przed sądami i urzędami na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Zamawiającego. 
14. Wykonawca zobowiązuje się, iż w ramach realizacji umowy będzie świadczyć obsługę prawną w 

sposób następujący: 
1) minimum jeden radca prawny lub adwokat będzie świadczyć obsługę prawną w wymiarze 6,5 

godz. dziennie tj. od godz. 9:00 do 15:30 co najmniej jeden raz w tygodniu w siedzibie Urzędu 
Gminy w Rewalu, 

2) minimum jeden radca prawny lub adwokat będzie świadczyć obsługę prawną sesji Rady Gminy 
w Rewalu oraz komisji Rady Gminy – w terminach uzgodnionych z Przewodniczącym rady 
Gminy. Powyższe nie zwalnia ze świadczenia obsługi prawnej o której mowa w pkt 1). 

15. Wykonawca zapewni ciągłość obsługi prawnej w okresie realizacji niniejszego zamówienia.                                                                                                                       
 
kod CPV: 
79100000 - 5 Usługi prawnicze 
 
Rozdział 3. Oferty częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Rozdział 4. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Rozdział 5. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. 
 
Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2017 r. do 31.12.2019 r. 
 
Rozdział 7. Informacja o podwykonawcach 
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, należy wpisać w 
formularzu ofertowym, która część zostanie wykonana przez podwykonawcę. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wskazać w 
formularzu „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający 
uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. 
Z uwagi na charakter zamówienia i konieczność zapewnienia osobistego wykonywania usług przez osoby 
wskazane w ofercie, Zamawiający nie dopuszcza powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na 
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potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. 
 
Rozdział 8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej. 
 
Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) dotyczące: 

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów - 
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w 
trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na zał. nr 5). 

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - 
Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu zostanie uznane posiadanie przez Wykonawcę 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 5.000.000 zł.  

3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 
1. Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia do 
wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, 
lub które są prawnikami zagranicznymi wykonującymi stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 
5 lipca 2002 roku o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w RP oraz 
posiadają wpis na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego, 
prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub Okręgową Izbę Adwokacką. 

Wskazane osoby powinny posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego do dnia 
składania ofert, polegającego na obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego lub 
jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego dotyczące co najmniej 12 zagadnień, spośród 
wymienionych poniżej, że zastrzeżeniem, że poniższe podkreślone są obowiązkowe: 

1) gospodarka przestrzenna i prawo budowlane, 
2) komunikacja i gospodarka komunalna, 
3) gospodarka nieruchomościami 
4) prawo lokalowe, 
5) ochrona środowiska, 
6) ochrona zdrowia, 
7) pomoc społeczna, 
8) sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej, zarządzania 

kryzysowego i spraw obronnych, 
9) sprawy kadrowe i organizacyjne, 
10) zamówienia publiczne, 
11) finanse publiczne, 
12) tworzenie aktów prawa miejscowego, 
13) kultura i sport, 
14) oświata i wychowanie, 
15) pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych, 
16) zagadnienia związane z prowadzeniem spraw z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego 

oraz koncesji na roboty budowlane lub usług 
17) współpraca z organizacjami pożytku publicznego, 
18) ochrona zabytków. 

2. Wykonawcy winni udokumentować wykonanie - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
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najmniej 2 usług polegających na świadczeniu bieżącej obsługi prawnej jednostek samorządu 
terytorialnego, nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat; 
   

2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia ocena wykonawcy, z uwagi na przesłanki wskazane 
przepisem art. 24, zostanie dokonana na podstawie danych i informacji zawartych w dokumentach, 
o których mowa w rozdziale 10. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w 
rozdziale 10 i 11. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
 
Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24  
ustawy. 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych - załącznik nr 5, 

2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na 
świadczeniu bieżącej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego, nieprzerwanie przez 
okres co najmniej 2 lat. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi 
wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów o których mowa powyżej (zał. nr 3). 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności (obsługiwanych zagadnień) oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (zał. nr 4), 

4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 4). 

5. Dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości 
co najmniej 5.000.000 zł. 

6. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 5, 
2) 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. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
zamawiającego oświadczeń lub innych dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu do 
ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu,  w którym upłynął 
termin składania ofert. 

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców: 
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
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wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku;  

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku, 

11) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, 
z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 
31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia 
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

12) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu 
związania ofertą; 

13) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

14) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
15) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który                      

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne 
środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu 
naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku 
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.  

 
Rozdział 11. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 
dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U z 2016 r., poz. 1126). 

 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 pkt 6 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
 
Rozdział 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy 
wykazują łącznie. 

2. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 
3. Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 
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poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 
4. Pełnomocnictwo musi zawierać zakres umocowania oraz winno być złożone w formie oryginału lub 

kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 
6. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed 

zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 
Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

Rozdział 14.  Termin związania ofertą 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu 

terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający 
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 
wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

Rozdział 15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie pisma związane z postępowaniem,  oraz informacje o 
wniesieniu odwołania muszą być kierowane wyłącznie na adres: Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 
19, 72-344 Rewal  lub e-mail: zp@rewal.pl 

2. Inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie 
ustawowych terminów z winy wnoszącego 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje korespondencję za pomocą e-maila - każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 
W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę odbioru korespondencji w ciągu 2 dni, 
Zamawiający do celów dowodowych posłuży się raportem nadania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert, 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej bip.rewal.pl 
7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści ogłoszenia.. 
8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Tomasza Bartkowski. Godziny 

urzędowania: 7:30 - 15:30 w dni robocze. Kontakt wyłącznie pisemny. 
 

Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Opakowanie i adresowanie oferty. 
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Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 
Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu 
pocztowego) - (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 
Adresat: Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
OFERTA NA:  „Obsługę prawną Urzędu Gminy w Rewalu na lata 2017 – 2019”.NIE OTWIERAĆ PRZED 
TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 27.03.2017 r. godz. 10.00. 
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie. 

2. Podpisy. 
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - 
rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, 

2) osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo. 
3. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 
tłumaczenie na język polski. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą 
być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na 
końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje 
zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym 
Wykonawcom razem z protokołem postępowania, 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 
odtajnienie. 

5. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w 

niniejszym ogłoszeniu. 
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej, 

6. Zmiana / wycofanie oferty: 
1)  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu, 
3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt. 1 niniejszego ogłoszenia 

oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY” 
7. Zwrot oferty 

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie 
8. Złożona oferta powinna zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1 , 

9. Pełnomocnictwo: 
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć 

Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 
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2) jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa 
wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza. 

3) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać 
zakres upełnomocnienia. 

4) Dokumenty i oświadczenia określone w rozdziałach 10 i 11 ogłoszenia., 
5) Każdy podmiot oferty wspólnej (np. konsorcjum, spółki cywilnej) zobowiązany jest dołączyć 

dokumenty wymienione w rozdziale 10 pkty 5, 6, 7 w przypadku wykonawcy mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP Wykonawca składa zamiast dokumentu 
określonego w rozdziale 10 pkt. 6, dokumenty określone w rozdziale 11. Pozostałe dokumenty 
wymienione w rozdziale 10 konieczne do spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą 
ocenione łącznie 

 
Rozdział 17.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, w sekretariacie 
wójta, w terminie do dnia 27 marca 2017 roku, godz. 10:00. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, pok. 

105, dnia  27 marca 2017 roku, godz. 10:15. 
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 
przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

8. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i 
godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). 

 
Rozdział 18. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z 
podatkiem. Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

2. Podana cena oferty będzie stanowiła miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. 
3. Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu obsługi prawnej objętej 

przetargiem z wyłączeniem kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów przejazdów, które 
określone zostaną w sposób przedstawiony w treści projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do 
ogłoszenia (formularz umowy). Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie. 
Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić 
przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ewentualne zmiany organizacyjne w gminie, które 
nastąpią w trakcie realizacji zamówienia. 

4. Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

5. Jeżeli złożona oferta zawiera inną stawkę podatku VAT niż powszechnie obowiązująca, wykonawca 
przedłoży wraz z ofertą obszerne wyjaśnienie z podaniem podstawy prawnej zastosowania innej 
stawki podatku. 

 
Rozdział 19 Kryteria i sposób oceny ofert:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w pkt 4 załącznika nr 1 do ogłoszenia (Formularz 
ofertowy) 1 osobę (słownie: jedną), która wykonywać będzie przedmiot zamówienia. Brak 
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wypełnienia przez Wykonawcę pkt 4 Załącznika nr 1 do ogłoszenia (Formularz ofertowy) spowoduje 
odrzucenie oferty. 

2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy zamówienia w oparciu o niżej wymienione kryteria 
oceny: 

a. wyrażona w złotych cena brutto – waga: 60 %; 
Liczba punktów w tym kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru: 
 

Cmin 
C = -------------------------------------- x 60% 
Cbad 
C - ilość punktów w kryterium „cena”; 
Cmin - cena najniższa spośród ważnych ofert 
Cbad - cena oferty badanej  
 

b. doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego – Djst - waga: 
40%, na które składa się: doświadczenie Wykonawcy w pełnieniu stałej bieżącej obsługi 
prawnej jednostek samorządu terytorialnego, których budżet po stronie wydatków w co 
najmniej jednym z ostatnich trzech zakończonych lat budżetowych zamykał się kwotą nie 
niższą, niż 50 milionów złotych. 

 
W części kryterium „Doświadczenie wykonawcy w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, 
których budżet po stronie wydatków w co najmniej jednym z ostatnich trzech zakończonych lat 
budżetowych zamykał się kwotą nie niższą, niż 50 milionów złotych, Wykonawca otrzyma następującą 
liczbę punktów - w zależności od tego, jak długi okres posiadanego doświadczenia wykaże: 

 do 60 miesięcy – 0 pkt, 

 od 61 miesięcy do 80 miesięcy – 10 pkt 

 od 81 miesięcy – do 100 miesięcy – 20 pkt, 

 od 101 miesięcy – do 130 miesięcy – 30 pkt, 

 131 – do 150 miesięcy – 40 pkt, 
 

 Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów. 
 

3. Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, obliczoną 

według wzoru: 
 

P = C+Djst 
gdzie: 
P - całkowita ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie; 
C - ilość punktów w kryterium „cena”; 
Djst - ilość punktów w kryterium „Doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu 
terytorialnego, których budżet  wynosi co najmniej 50 milionów rocznie,  
 

5. Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu o     
    wymagania postawione w ogłoszeniu. 

 
Rozdział 20. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawców,  poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Rewal: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
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2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
2. Jeżeli wybrana została oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów. 

 
Rozdział 21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
................................................................... nie dotyczy......................................................................  
 
Rozdział 22. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 2 do ogłoszenia.. 
 
Rozdział 23. Inne informacje 
Nie przewiduje się: 

1. zawarcia umowy ramowej, 

2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

3. aukcji elektronicznej 

4. zamawiający nie wprowadza ograniczenia, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w 
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
 

 
 

Zatwierdzam: 
Pełnomocnik Wójta Gminy Rewal 

Tomasz Bartkowski  
 
 
 
Rewal, dnia 20.03.2017 r. 
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Załącznik Nr 1 do Ogłoszenie o zamówieniu     -  Formularz oferty 

 

 

 

 

 

pieczęć wykonawcy/wykonawców 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Email ………………………………………………… 

Zamawiający: 

Gmina Rewal 

 

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Obsługa prawna Urzędu Gminy w 

Rewalu na lata 2017 – 2019”-  oferujemy:  

1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu, za cenę  

ofertową (brutto) miesięcznie ……………….….……………. zł  (słownie złotych: 

 ……………….……………………………….……………………………..…………….……..),  

2. Posiadamy ……………………..  miesięcy  doświadczenia w obsłudze prawnej jednostek 

samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 3) 

3. Oświadczamy, że: 

1) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

2) akceptujemy wzór umowy; 

3) posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia/pozwolenia na prowadzenie 

przedmiotowej dzielności. 

4. Wykonywać przedmiot zamówienia będzie Pani/Pan: …………………………………………..  

Załączniki do oferty: 

1. Wykaz wykonanych usług 

2. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z oświadczeniem, że posiadają one 

wymagane uprawnienia. 

3. Oświadczenie o braku wykluczenia 

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków 

5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

6. Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia. 

 

............................, dnia ………………..                   ................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
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woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / 

pieczątki 
 

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenie o zamówieniu     -  Wzór umowy 

 
 

UMOWA Nr OrA.272.03.2017.TB 

O OBSŁUGĘ PRAWNĄ 

(DORADZTWO PRAWNE, ZASTĘPSTWO PROCESOWE I WINDYKACJA) 

 

 

Zawarta w dniu ………. 2017 r. w Rewalu pomiędzy: 

 

Gminą Rewal zwaną dalej w treści umowy Klientem, reprezentowanym przez : 

Pana Roberta Skraburskiego – Wójta Gminy,  

przy kontrasygnacie Pani Iwony Bulanowskiej – Skarbnika Gminy, 

 

a 

 

……. zwaną dalej w treści umowy Kancelarią. 

 

 

 

§1 [Zakres umowy] 

 

1. Klient zleca, a Kancelaria przyjmuje zlecenie w zakresie świadczenia na rzecz Klienta, usług prawnych 

w zakresie: doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego i windykacji - zwanych dalej Usługami.  

2. Kancelaria będzie świadczyć Usługi w szczególności poprzez: 

a) w zakresie doradztwa prawnego: 

 udzielanie pisemnych lub ustnych opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa, 

 opracowywanie i opiniowanie projektów pism i umów oraz uchwał i zarządzeń statutowych 

organów Klienta, 

 uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach, 

 przygotowywanie nietypowych dokumentów i projektów umów,  

 opiniowanie projektów dokumentów (w tym decyzji administracyjnych) i umów,  

 obsługa prawna Rady Gminy Rewal i jej Komisji, przy czym obowiązek uczestniczenia Kancelarii 

w tych ich posiedzeniach będzie na bieżąco uzgadniany z Przewodniczącą Rady Gminy Rewal 

oraz Wójtem Gminy,  

 doradztwo w zakresie zamówień publicznych, 

 doradztwo w zakresie prawa pracy, 

 udzielanie Klientowi informacji o nowych regulacjach prawnych, w szczególności dotyczących 

funkcjonowania samorządu gminnego, 

b) w zakresie zastępstwa procesowego i windykacji: 

 zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych, 

których stroną jest Klient,  

 przygotowywanie projektów pism procesowych w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i 

administracyjnych, w których Klient nie jest zastępowany przez Kancelarię,   

 udzielanie pisemnych lub ustnych opinii i porad prawnych w zakresie sporów/spraw/zagadnień 

sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, 

 sporządzanie zestawień prowadzonych spraw,  

 współpraca z jednostkami organizacyjnymi Klienta zajmującymi się windykacją należności,  

 nadzór nad prowadzoną przez Klienta windykacją,  

 uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach w zakresie roszczeń spornych / 

spraw spornych. 
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3. Szczegółowy zakres obowiązków określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych z późn. 

zmianami oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze z póź. zmianami. 

4. Kancelaria zobowiązuje się wykonywać Usługi z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa, w 

oparciu o aktualny stan wiedzy prawniczej, doświadczenie i zasady etyki zawodowej. 

5. Umowa wykonywana będzie w siedzibie Kancelarii, a także poprzez dyżury jednego radcy prawnego 

lub adwokata Kancelarii, wskazanego w ust. 6, w Urzędzie Gminy Rewal odbywające się raz w tygodniu 

(czwartek) w godzinach 9.00 – 15.30 (6,5 godziny).  

6. Radcą prawnym pełniącym dyżury, o których mowa w ust. 5, a jest …… tel. kom, ….., fax ….., e-mail: 

…….. osoby jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu z Klientem. 

7. Osobą sprawującą nadzór organizacyjny nad świadczeniem Usług jest Sekretarz Gminy – Pani Wioletta 

Brzezińska, e-mail: sekretarz@rewal.pl lub inna osoba wskazana przez Klienta. 

8. Zlecenie Usług następować będzie ustnie, w drodze kontaktu telefonicznego lub drogą pisemną, w tym 

elektroniczną, przy czym osobami uprawnionymi do zlecania Usług Kancelarii są pracownicy Klienta, 

chyba że co innego zostanie ustalone w toku bieżących kontaktów pomiędzy stronami. 

9. Kancelaria będzie prowadzić repertorium przyjętych do prowadzenia spraw sądowych/windykacyjnych i 

wykaz w formie pisemnej lub elektronicznej przekazywać będzie Klientowi raz na kwartał.    

 

 

 

§2 [Rozliczenia] 

 

1. Za wykonywanie obowiązków w zakresie doradztwa prawnego (§1 ust. 1 lit. a) Klient zobowiązany 

będzie płacić Kancelarii miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ….  netto zł (słownie: 

………/100 złotych) + VAT. 

2. Za wykonanie obowiązków w zakresie zastępstwa procesowego i windykacji, Kancelarii 

przysługiwać będzie wynagrodzenie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych 

(Dz.U.2015.1804), w wysokości stawki minimalnej,  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje Kancelarii bez względu na wynik sprawy, chyba 

że Strony uzgodnią inaczej. 

4. Klient zastrzega sobie prawo do zawierania ugód w sprawach spornych, w których Usługi świadczy 

Kancelaria. W przypadku decyzji Klienta o zawarciu ugody, Kancelarii przysługują koszty zastępstwa 

procesowego w wysokości 50% kosztów uzgodnionych, o ile Kancelaria brała udział w czynnościach, 

które doprowadziły do zawarcia ugody, co nie dotyczy jednak ugody zawieranej po wydaniu wyroku.  

5. Klient zobowiązany jest do regulowania wynagrodzenia za Usługi wykonane w danym miesiącu, do 10-

go dnia miesiąca następnego, na podstawie stosownej faktury VAT. 

6. Klient zobowiązany będzie do ponoszenia ewentualnych koniecznych kosztów przyjmowania i 

wysyłania korespondencji, opłat i wpisów sądowych, administracyjnych i innych, koniecznych dla 

wykonania zleconych Usług. 

7. W razie konieczności wykonywania Usług poza siedzibą Klienta (Rewal) lub Kancelarii ……, 

Kancelarii przysługuje - na podstawie kwartalnego zestawienia kosztów - zwrot faktycznie poniesionych 

kosztów przejazdu, noclegów i diet według obowiązujących przepisów. Dotyczy to również zwrotu 

kosztów użycia samochodu prywatnego do celów służbowych. Wykonywanie czynności poza siedzibą 

Kancelarii będzie następowało na podstawie polecenia wyjazdu Klienta.  

 

§3 [Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy] 

1. Klient może obciążyć Kancelarię następującymi karami umownymi: 

a) za niestawiennictwo w miejscu świadczenia Usług bez uprzedzenia Klienta - w wysokości 10% 

wynagrodzenia miesięcznego netto określonego w § 2 ust. 1 umów; 

b) za nieuzgodnione z Klientem naruszenie ustalonych godzin dyżuru – w wysokości 5 % 

wynagrodzenia miesięcznego netto określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku naliczenia przez Klienta kary umownej określonej w ust. 2, Klient obciąży Kancelarię notą 

obciążeniową na kwotę tej kary oraz potrąci jej wysokość z wynagrodzenia Kancelarii, na co ta ostatnia 

wyraża zgodę.  

mailto:sekretarz@rewal.pl
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3. Klient ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, 

jeżeli nie pokrywają one w całości szkody wyrządzonej Klientowi w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Kancelarię. 

4. Kancelaria oświadcza, iż jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności zawodowej. Strony ograniczają odpowiedzialność Kancelarii z tytułu szkód mogących 

powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy do wysokości sumy gwarancyjnej wynikającej z 

umowy ubezpieczenia obowiązującej w dniu wyrządzenia szkody, jednakże nie mniejszej niż 

równowartość 100.000,00 Euro. Kancelaria oświadcza, że suma ubezpieczenia na dzień zawarcia 

niniejszej umowy wynosi 5.000.000,00 zł. Kancelaria zobowiązana jest poinformować Klienta o 

zmianie sumy ubezpieczenia. 

 

 

§3 [Pozostałe postanowienia] 

 

1. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. z możliwością 

jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

 

 

 

 

Za Klienta:        Za Kancelarię:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenie o zamówieniu     -  Wykaz wykonanych usług  

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  
dla celów wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

oraz oceny ofert w kryterium doświadczanie w obsłudze prawnej samorządów. 
 

Wykonawcy winni udokumentować wykonanie - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających 
na świadczeniu bieżącej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego, nieprzerwanie przez okres co 
najmniej 2 lat. 

 

Lp. 
 Zamawiający   

 

        Termin realizacji 

Rozpoczęcie Zakończenie lub 

nadal 

    

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  
dla celów  oceny ofert w kryterium doświadczanie w obsłudze prawnej 

samorządów. 
W części kryterium „Doświadczenie wykonawcy w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, 
których budżet po stronie wydatków w co najmniej jednym z ostatnich trzech zakończonych lat 
budżetowych zamykał się kwotą nie niższą, niż 50 milionów złotych”  

 

Lp. 
 Zamawiający   

 

Budżet zamawiającego  

powyżej 50 mln 

/poniżej 50 mln 

        Termin realizacji 

Rozpoczęcie Zakończenie 

lub nadal 

   

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

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

Nazwa i adres Wykonawcy                                                                podpis Wykonawcy  
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Załącznik Nr 4 do Ogłoszenie o zamówieniu     -  Wykaz osób 

 

WYKAZ OSÓB  
 dla celów wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

 
Wykonawca winien wykazać dysponowanie co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia do 
wykonywania zawodu radcy prawnego – zgodnie z Rozdziałem 9.3.1 SIWZ 
 
Oświadczamy, że poniższe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.     
 

Lp. 
Imię i Nazwisko 

 

Obsługiwane 

zagadnienie 
Ilość lat 

doświadczenia 

Kwalifikacje 

zawodowe, 

uprawienia 

Informacja o 

dysponowaniu 

osobą 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
 

 

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

Nazwa i adres Wykonawcy                                                                podpis Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 



18 

 
 

 

Załącznik Nr 5 do Ogłoszenie o zamówieniu     -  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Rewal 

Wykonawca: 

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

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

(Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

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

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

(Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych, 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Obsługa prawna Urzędu 

Gminy w Rewalu na lata 2017 – 2019”, oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy: 

 

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

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

..................................... (Miejscowość), dnia ............................  r.   ...................................................... 

       (Podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. .................... ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). 

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

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

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

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

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

 

..................................... (Miejscowość), dnia ............................  r.   ...................................................... 

       (Podpis) 

 

 

 

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. 

 

..................................... (Miejscowość), dnia ............................  r.   ...................................................... 

       (Podpis) 

 

 

 

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. 

 

..................................... (Miejscowość), dnia ............................  r.   ...................................................... 

       (Podpis) 
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Załącznik Nr 5 do Ogłoszenie o zamówieniu -  Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający 

Gmina Rewal 

 

Wykonawca: 

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

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

(Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

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

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

(Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

 Prawo zamówień publicznych, 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Obsługa prawna Urzędu 

Gminy w Rewalu na lata 2017 – 2019”, oświadczam, co następuje: 

 

Informacja dotycząca Wykonawcy: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne – obsługa prawna Urzędu Gminy w Rewalu w latach 

2017-2019. 

 

..................................... (Miejscowość), dnia ............................  r.   ...................................................... 

       (Podpis) 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w ........................................................................................... 

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

...................................................................................................................................., w następującym 

zakresie:……………………….............................................................................................................. 

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

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

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

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

 

..................................... (Miejscowość), dnia ............................  r.   ...................................................... 

       (Podpis) 

 

 

 

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. 

 

..................................... (Miejscowość), dnia ............................  r.   ...................................................... 

       (Podpis) 


