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Rewal: Świadczenie stałej obsługi prawnej Urzędu Gminy Rewal 
Numer ogłoszenia: 93936 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 
zachodniopomorskie, tel. (091) 38 62 624. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie stałej obsługi 
prawnej Urzędu Gminy Rewal. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przez obsługę 
prawną należy rozumieć świadczenie pomocy prawnej w celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa prawnego Zamawiającemu w sprawach dotyczących jego bieżącej 
działalności. Czynnościami mieszczącymi się w zakresie tej obsługi są w szczególności: 1) 
świadczeniu pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych, 
bądź odpowiednio ustawą z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, 2) przygotowywaniu 
projektów wystąpień do sądów, organów ścigania i innych instytucji w związku z 
prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, cywilnymi i karnymi, 3) zastępstwie 
sądowym w postępowaniach administracyjnych, cywilnych i karnych, 4) prowadzeniu lub 
uczestniczeniu w postępowaniach pojednawczych i negocjacjach, 5) opiniowaniu projektów 
umów, 6) interpretacji treści zawartych umów, 7) opiniowaniu projektów uchwał, zarządzeń, 
postanowień wykonawczych, aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy, pism i 
innych dokumentów mających wpływ na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Rewal i Centrum 
informacji, Promocji i Reklamy (CIPR), 8) sporządzaniu pisemnych opinii prawnych, 9) 
konsultacjach prawnych, 10) udzielaniu pisemnych odpowiedzi na pytania bądź zagadnienia 
prawne, 11) opiniowaniu decyzji administracyjnych pod względem formalno - prawnym na 
żądanie Zamawiającego, 12) sporządzaniu pism kierowanych do sądu i innych instytucji, 13) 
udzielaniu Zamawiającemu informacji o nowych regulacjach prawnych, w szczególności 



dotyczących funkcjonowania samorządu, 14) udzielaniu pomocy prawnej pracownikom 
Zamawiającego w zakresie wykonywanych przez nich zadań, 15) Wykonawca świadczyć 
będzie swoje usługi podczas dyżuru pełnionego w siedzibie Zamawiającego, dwa razy w 
tygodniu, we wtorek i czwartek, w godzinach od 09.00 do 15.30, przez wskazanego w ofercie 
adwokata lub radcę prawnego.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., dotychczasowemu Wykonawcy usług, w okresie 
3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% 
wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.03.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy winni okazać się osobami z uprawnieniami do wykonywania 
zawodu adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 
r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) i 
ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 
65 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 



• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację 
przedmiotowego zamówienia, wykonali (a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych - również wykonują) w okresie ostatnich 3 lat, przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu stałej 
obsługi prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przez okres co 
najmniej 36 miesięcy każda z usług 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Radca prawny (dwie osoby) - posiadające, każda, następujące kwalifikacje i 
doświadczenie: - uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy 
prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. 
U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) i ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o 
radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 36 miesięcy 
doświadczenia w świadczeniu ciągłych usług prawnych na rzecz jednostki 
samorządu terytorialnego 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 



• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

•  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 70 
• 2 - doświadczenie - 30 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 
nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizacje umowy. 2) zamianie radcy 
prawnego, wyznaczonego przez Wykonawcę w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba 
zamawiającego, pok. nr 5. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  03.04.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok nr 6 (sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 
od dnia …………… 
 
do dnia ……………. 
 


