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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na:

„Świadczenie usługi obsługi prawnej w Oddziale Regionalnym AMW w
Zielonej Górze”
Nr postępowania DZP-OZ.7729.377.2019
USŁUGA SPOŁECZNA O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000,00 EUR

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ),
zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej poniżej kwoty 750.000,00 EURO w trybie art.
138o
NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Agencja Mienia Wojskowego
00-911 Warszawa; ul. Nowowiejska 26a
NIP: 526-10-38-122

Dane kontaktowe:
Oddział Regionalny w Zielonej Górze
ul. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
fax (+48-68) 411 96 12
tel. (+ 48 -68)-411-96-00
Strona internetowa; www.amw.com.pl
e-mail: dzp.zg@amw.com.pl

Nr sprawy: DZP-OZ.7729.377.2019
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie na usługę społeczną o wartości poniżej 750.000,00 EUR.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej w Oddziale Regionalnym Agencji
Mienia Wojskowego w Zielonej Górze na okres trzydziestu sześciu (36) miesięcy.
Kod CPV:
CPV 79100000-5 Usługi prawnicze
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
4. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 ustawy.
6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia, z uwagi, iż zakres czynności nie polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim
przypadku zobowiązany jest do:
1) wskazania powierzonej części (zakresu) zamówienia w swojej ofercie,
2) wskazania firm podwykonawców - w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także
w Oświadczeniu – Załącznik nr 5b, informacje dotyczące tych podmiotów.
9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
niebędącego podmiotem trzecim, złoży w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia, w Oświadczeniu – Załącznik nr 5b, informacje dotyczące tych
podmiotów.
10. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 36 b ust. 1 oraz art. 36 ba ustawy Pzp.
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11. Wobec Podwykonawcy, niebędącego podmiotem trzecim, Zamawiający zbada, czy
podwykonawca spełnia warunek w zakresie kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz czy
nie
podlega
wykluczeniu
w
okolicznościach
o
których
mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tzn.
Wykonawca, w takiej sytuacji zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty
o których mowa w Rozdziale V pkt 8.1 a) oraz 8.2 ppkt a) – dotyczące Podwykonawcy.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy
IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy,
oraz
2. spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy
dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
a)
osoby fizyczne posiadające uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z
2018 r. poz. 2115, 2193, z 2019 r. poz. 730), albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. –
Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669, 2193, z 2019 r. poz.
730) tj. posiadają tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata,
b)
spółki o których mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych tj. spółki cywilne, jawne ,partnerskie lub komandytowe, przy czym
wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w
spółce komandytowej mogą być wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i
adwokaci, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie
ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy
prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874, z 2019 r. poz. 730)
a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy
prawnej,
c)
zespoły adwokackie i spółki wskazane w art.4 a ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
Prawo o adwokaturze tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie lub komandytowe przy
czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz
komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie adwokaci lub
adwokaci i radcowie prawni, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę
na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej a wyłącznym
przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej,
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d)
prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca
2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej Polskiej
3. spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami,
które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:
- 2 osobami posiadającymi uprawnienia radcy prawnego/adwokata, posiadającymi tytuł
zawodowy radcy prawnego/adwokata lub osobami posiadającymi prawo do świadczenia
pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczpospolitej Polskiej które:
a) posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe,
b) co najmniej 4 lata świadczyły usługi prawnicze na podstawie umowy zawartej na czas
oznaczony lub nieoznaczony na rzecz jednostki sektora finansów publicznych,
Zamawiający wymaga, aby każda z wykazanych osób posiadała doświadczenie określone
w lit. a i b.
UWAGA: Przed zawarciem umowy osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia przedłożą aktualne dokumenty stwierdzające przynależność do odpowiedniej izby
zawodowej, tj. aktualny wpis na listę radców prawnych lub listę adwokatów, prowadzoną przez
np.: Okręgową Izbę Radców Prawnych/ Okręgową Radę Adwokacką wraz z aktualnym
zaświadczeniem o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywanego zawodu.
4. Wstępnym potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie złożone
OŚWIADCZENIE - ZAŁACZNIK NR 5A, 5B DO OGŁOSZENIA.
5. Wobec podwykonawców Zamawiający będzie badał czy nie zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
8. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale (zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do
Ogłoszenia), musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w
sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o
zamówienie, odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także
inne istotne okoliczności, wynikające za specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot
udzielający zasobu Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim
dysponuje.
9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy i ust. 5 pkt. 1 ustawy.
10. Jeżeli zdolności zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności zawodowe, o których mowa w pkt. 3.
11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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 może żądać dokumentów, które określają
w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Część A – Oferta oraz oświadczenia i dokumenty składane z ofertą
1. OFERTA stanowi oświadczenie woli Wykonawcy wyrażone w Formularzu oferty zgodnym
w treści z Załącznikiem Nr 2 do Ogłoszenia.

2. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.
3. Pisemne zobowiązanie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ogłoszenia (jeśli dotyczy).
4. Wykaz osób - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
5. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
1) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
i. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość
gospodarczą,
ii. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
iii. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania
poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
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ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
UWAGA:
W przypadku braku wykazania (złożenia uzasadnienia w terminie składania ofert), że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje iż zastrzeżone dane
staną się jawne od momentu otwarcia ofert. Wyjaśnienia te nie podlegają uzupełnieniu
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
6. OŚWIADCZENIE, (zgodne w treści z załącznikiem nr 5a, 5b do Ogłoszenia)
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w niniejszym Ogłoszeniu.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie
– Załącznik nr 5b podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

8. Oświadczenia

i dokumenty

potwierdzające

brak

podstaw

wykluczenia

z postępowania oraz spełnienia warunków – składane przez Wykonawcę, wraz
z ofertą - dotyczy także podwykonawców oraz podmioty trzecie na zasoby których
powołuje się Wykonawca (warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
zawodowych) składając ofertę.
8.1. w odniesieniu do okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 do 22, oraz 24 ust. 5
pkt 1, w związku z art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy (w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nw. oświadczenia i dokumenty składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie):
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy,
UWAGA: Zamawiający pobierze samodzielnie powyższy dokument, jeśli Wykonawca
wskaże, w Formularzu ofertowym, adres internetowy ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, z którego można pobrać wymagany dokument.
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8.2. w odniesieniu do okoliczności określonych w art. 22 ust. 1b pkt 1) i 3), w związku
z art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy:
a) dokument potwierdzający status członkowski Wykonawcy w określonej organizacji,
od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego
usługi w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
(dokument/y potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego
w rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 1);
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia;
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
a) w pkt 8.1 ppkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
10. Dokument, o którym mowa w pkt. 9 a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10 stosuje się.
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12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
13. Zamawiający poprawi w ofertach:
a)oczywiste omyłki pisarskie,
b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
14.

Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie złoży oświadczeń

i dokumentów, o których mowa w Ogłoszeniu lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15.

Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie złoży wymaganych

pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Część B – inne dokumenty
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.amw.com.pl
informacji z otwarcia ofert w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, składa
w oryginale stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do
Ogłoszenia.
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VI WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców
występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej,
musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi
być podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych,
przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie
potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww.
pełnomocnictwo np. umowę spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww.
pełnomocnictwo.
2. Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) winny być złożone w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
4. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt.
1 ustawy, natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale IV pkt 3.
Wykonawcy mogą spełniać łacznie.
6. Dokumenty wymienione w Rozdziale V pkt. 8.1, 8.2 ppkt 1) Ogłoszenia obowiązują
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi złożyć
komplet wyżej wymienionych dokumentów, poświadczonych/podpisanych odpowiednio
przez każdego z Wykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. W przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych
podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez te podmioty,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) musi być podpisany przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach
rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej
Wykonawców albo przez pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza oferty należy
wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum.
9. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla
wszystkich podmiotów wspólnie składających ofertę.
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10. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego,
i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
11. Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach przez poszczególnych
członków konsorcjum, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika. Sumy
poszczególnych kwot wadialnych muszą składać się na wadium w wysokości określonej
w niniejszym Ogłoszeniu.
12. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 3 do Ogłoszenia obowiązuje
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć
podpisaną przez siebie informację dot. grupy kapitałowej.
13. Inne niewymienione dokumenty i oświadczenia podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub
wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT – WYMOGI FORMALNE
1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej
nazwą i adresem Wykonawcy, z opisem:

Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………
Agencja Mienia Wojskowego
Oddział Regionalny w Zielonej Górze
ul. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
(pokój nr 1 – Biuro Obsługi Klienta)
Oferta na: „Świadczenie usługi obsługi prawnej w Oddziale Regionalnym AMW w
Zielonej Górze ”
sprawa nr DZP-OZ.7729.377.2019
Nie otwierać przed: 16-09-2019 r. godz. 10:30
3. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania,
komputerze, czytelnie długopisem lub inną trwałą techniką). Oferta musi być
podpisana przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy
w niniejszym postępowaniu). Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany powinny być parafowane przez Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę).
4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej,
katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty, o
którym mowa w Rozdziale 2a ustawy.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w ust. 4, muszą być
dodatkowo oznaczone określeniem: „ZMIANA”. W pierwszej kolejności zostaną
otwarte koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany
jest złożyć w kancelarii Zamawiającego stosowne oświadczenie podpisane przez
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osobę upoważnioną do jego reprezentacji. Wycofana oferta zostanie zwrócona
Wykonawcy po sesji otwarcia ofert.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien to
wyraźnie zastrzec w ofercie, odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje oraz
wykazać dlaczego dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oferta
złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie może
zatrzeć informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art.
86 ust. 4 ustawy).
VIII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Pani Weronika Stachura, Pan Marcin Szczęch, adres e-mail:
dzp.zg@amw.com.pl
2. składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Wszelkie pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego
postępowania należy kierować pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 123 ze zm.) na adresy wskazane w Rozdziale I, z dopiskiem zawierającym numer
postępowania: DZP-OZ.7729.377.2019. Przesyłanie korespondencji faksem, mailem nie
jest dopuszczalne w sytuacjach, o których mowa w innych rozdziałach niniejszego
Ogłoszenia oraz, gdy zastrzeżono inną formę składania oświadczeń i dokumentów,
którą określoną w ustawie i aktach wykonawczych.
4. Osoby wymienione w ust. 1 nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji
w zakresie wyjaśniania treści Ogłoszenia. Ze względu na obowiązkową zasadę pisemności
postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie mogą być traktowane jako
wiążące.
5. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub
e-maila.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faksem lub e-mailem zostało doręczone
Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – NIE DOTYCZY
X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni.
1. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 1 – Biuro Obsługi Klienta,
(parter).
2. Termin składania ofert upływa dnia 16-09-2019 r. o godz. 10:00.
3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2
ustawy.
5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin
składania ofert tj.: 16-09-2019 r. – godzina otwarcia ofert 10:30. Miejsce otwarcia ofert:
siedziba Zamawiającego - Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej
Górze, ul. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra, sala konferencyjna (I
piętro).Zamawiający informuje, iż dostęp do Agencji Mienia Wojskowego możliwy jest po
uprzednim zgłoszeniu się do Biura Obsługi Klienta (parter).
XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. W Formularzu oferty należy podać wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
określonego w zał. nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Formularza
ofertowego, do którego na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg
właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację
całego zamówienia.
2. Cena nie będzie podlegała żadnym negocjacjom, ceny netto w PLN podane przez
Wykonawcę w Formularzu oferty pozostaną stałe w okresie realizacji umowy, nie będą
podlegały zmianom.
4. Wszystkie obliczenia winny być dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki
z zaokrąglaniem wyników do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej
5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. Jeżeli Wykonawca poda cenę słownie brutto inną niż cena podana liczbowo w pozycji cena
brutto, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto, pod warunkiem, iż cena nie jest
wynikiem wyliczeń z innych dokumentów, np. z formularza cenowego.
7. Cena oferty brutto ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. Podana cena oferty brutto
przez Wykonawcę musi zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
8. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich (zł).
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego 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 miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 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
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świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniższych
kryteriów:
1) Cena (C) - 60 %
W kryterium cena, dla której wartość minimalna jest najkorzystniejsza, ilość punktów będzie
obliczona wg wzoru:
Liczba punktów oferty badanej

=

najniższa cena oferty
niepodlegającej odrzuceniu
cena oferty badanej
niepodlegającej odrzuceniu

x 100 pkt x 60%

Zamawiający maksymalnie w tym kryterium przyzna 60 punktów.
2) Doświadczenie osób (D), które zostaną skierowane przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia - 40 % .
W kryterium doświadczenie osób (D) ilość punktów będzie przyznana wg poniższych
podkryteriów:
a) Doświadczenie zawodowe - 10 % (1%=1 pkt.)
Zamawiający przyzna 5 pkt. za każdy dodatkowy jeden rok doświadczenia zawodowego osób,
wykazanych przez Wykonawcę w „Wykazie osób”, ponad wymagany staż zawodowy w
warunku udziału w postępowaniu (tj. 5 lat doświadczenia zawodowego – 0 pkt., 6 lat
doświadczenia zawodowego – 5 pkt., 7 lat doświadczenia zawodowego – 10 pkt. Za wykazanie
się ponad 7-letnim doświadczeniem zawodowym, Zamawiający przyzna punktację jak za 7 lat
doświadczenia zawodowego.
Zamawiający dokona zsumowania dodatkowych lat doświadczenia wykazanych osób i podzieli
je przez 2 (osoby).
Zamawiający maksymalnie w tym podkryterium przyzna 10 punktów.
b) Doświadczenie zawodowe osób w obsłudze jednostek sektora finansów
publicznych - 30 % (1%=1 pkt.)
Zamawiający przyzna 5 pkt. za każdy dodatkowy jeden rok doświadczenia zawodowego osób,
w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych wykazanych przez Wykonawcę w
„Wykazie osób”, ponad wymagany staż zawodowy w warunku udziału w postępowaniu (tj. 4
lata doświadczenia zawodowego – 0 pkt., 5 lat doświadczenia zawodowego – 5 pkt., 6 lat
doświadczenia zawodowego – 10 pkt., 7 lat doświadczenia zawodowego – 15 pkt., 8 lat
doświadczenia zawodowego – 20 pkt, 9 lat doświadczenia zawodowego – 25 pkt, 10 lat i więcej
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- 30 pkt.). Za wykazanie się ponad 10 - letnim doświadczeniem zawodowym, Zamawiający
przyzna punktację jak za 10 lat doświadczenia zawodowego.
Zamawiający dokona zsumowania dodatkowych lat doświadczenia wykazanych osób i podzieli
je przez 2 (osoby).
Zamawiający maksymalnie w tym podkryterium przyzna 30 punktów.
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY (S) zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku w następujący sposób:
S=C+D

XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, która musi
zawierać co najmniej:
cel działania,
sposób współdziałania,
zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi),
f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
a)
b)
c)
d)
e)

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany
będzie do:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania powierzonej części (zakresu) zamówienia.
2) Wykonawca, który złożył w ofercie oświadczenie o powierzeniu wykonania części
zamówienia Podwykonawcy/om, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, pisemnej informacji dotyczącej nazwy albo imion
i nazwisk wraz z danymi kontaktowymi Podwykonawców oraz dane osób upoważnionych do
kontaktu.
2. Podpisanie umowy:
1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa
wg warunków podanych we wzorze umowy załączonym do niniejszego Ogłoszenia.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
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3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży aktualne dokumenty stwierdzające
przynależność do odpowiedniej izby zawodowej, tj. aktualny wpis na listę radców
prawnych lub listę adwokatów, prowadzoną przez np.: Okręgową Izbę Radców Prawnych/
Okręgową Radę Adwokacką wraz z aktualnym zaświadczeniem o obowiązkowym
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu, osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy. Niepodpisanie umowy przez
Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie
się od zawarcia umowy.
3. Zmiany w umowie
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianę osób wykonujących
zamówienie z przyczyn od niego niezależnych, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba,
zwolnienie), przy czym osoby zastępujące muszą posiadać kwalifikacje, doświadczenie i
wiedzę merytoryczną nie gorszą niż wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych
do wykonania zamówienia,
2 ) zmiany obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
3 ) zmiany do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4 ) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz gdy zmiany
określone w pkt. 3,4,5 będą miały wpływ na koszty wykonani zamówienia przez
Wykonawcę, wówczas Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy o udokumentowane koszty mające wpływ na realizację umowy.
2. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja
co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę
umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani
nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
4. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu,
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

XV PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00911 Warszawa;
Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na
adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul.
Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku
treści umowy przez okres 10 lat lub dłużej w przypadku umowy zawartej na czas powyżej
10 lat, wówczas na okres jej trwania.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
Uwaga:
Zamawiający w przypadku powierzenia danych osobowych, w wyniku udzielonego
zamówienia, w tym również w przypadkach zaistnienia możliwości zapoznania się z danymi
osobowymi, zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z Wykonawcą o powierzeniu danych
osobowych.
XVI
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
WYKONANIA UMOWY – NIE DOTYCZY
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej w Oddziale Regionalnym
Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze na okres trzydziestu sześciu (36) miesięcy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) koordynowanie pomocy prawnej świadczonej w Oddziale,
2) udzielanie na bieżąco ustnych porad i konsultacji prawnych,
3) sporządzanie pisemnych opinii prawnych po złożeniu na piśmie zagadnienia
wymagającego wyjaśnienia stanu prawnego, bądź interpretacji przepisów prawa, wraz
z kompletem dokumentów związanych ze sprawą,
4) pełnienie zastępstwa procesowego i prawnego w postępowaniu przed sądami
powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz administracyjnym, jak również przed
innymi organami orzekającymi RP we wszystkich sprawach Zamawiającego;
5) sporządzanie projektów lub wzorów umów przy współpracy z komórką merytoryczną:
nietypowych, skomplikowanych lub o znacznym stopniu ważności dla
Zamawiającego,
6) sporządzanie treści pełnomocnictw i upoważnień wydawanych przez Dyrektora
Oddziału,
7) akceptowanie pod względem formalno-prawnym: pism, w których występują
wątpliwości prawne, umów, aneksów do umów, decyzji, w tym decyzji
administracyjnych w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej i postanowień oraz
pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora Oddziału oraz innych dokumentów,
zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami, obowiązującymi u Zamawiającego,
8) opiniowanie wewnętrznych wniosków dotyczących wydania lub regulacji tytułu
prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz komisyjnego przejęcia lokalu
mieszkalnego,
9) opracowywanie i wnoszenie wszelkich pism procesowych w sprawach, w których
Wykonawca jest pełnomocnikiem procesowym,
10) reprezentowanie Oddziału w sporach związanych z realizacją umów,
11) przygotowywanie dyspozycji do zapłaty opłat sądowych Zamawiającego,
12) udział w negocjacjach prowadzonych przez Zamawiającego, wg potrzeb
Zamawiającego,
13) udzielanie na bieżąco pomocy prawnej pracownikom Zamawiającego w zakresie
wykonywania przez nich zadań.
14) w razie konieczności opiniowanie dokumentów związanych z przetwarzaniem danych
osobowych,
3. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, część obowiązków dotyczących załatwiania spraw
Wykonawca będzie wykonywał w siedzibie swojej kancelarii poza godzinami pracy
Zamawiającego.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie dodatkowo wykonywał czynności
w siedzibie innych podmiotów gospodarczych (np. rokowania umowne, zawieranie
porozumień, aktów notarialnych itp.) po uprzednim uzgodnieniu terminu.
5. Rocznie prowadzonych jest ok 50-60 spraw sądowych, w tym: ok. 25-35 %
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sprawy/eksmisje, uchylenie uchwały, ustanie stosunku najmu, itp. oraz sprawy
o zróżnicowanej wartości przedmiotu sporu. Rocznie na potrzeby Oddziału wydawanych
jest ok. 140 opinii pisemnych, ok. 1200 konsultacji ustnych pracownikom Oddziału, oraz
ok. 500 projektów dokumentów.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim
wypadku musi wskazać w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
7. Wykonawca:
1) wyznaczy jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora, do którego obowiązków
w szczególności należy:
- monitorowanie świadczonej pomocy prawnej w jednostce organizacyjnej,
- rozdzielanie spraw do załatwienia bądź prowadzenia wpływających bezpośrednio do
koordynatora,
- prowadzenie i bieżąca aktualizacja repertorium spraw sądowych i terminów rozpraw,
- sprawdzanie staranności co do terminowości wykonywania zadań zleconych w zakresie
obsługi prawnej przez prawników świadczących pomoc prawną w jednostce
organizacyjnej,
- przechowywanie teczek akt podręcznych zakończonych spraw,
- sporządzanie i przekazywanie do Biura Prezesa sprawozdań ze świadczonej pomocy
prawnej w jednostce organizacyjnej oraz informacji niezbędnych w zakresie
funkcjonowania obsługi prawnej w Agencji,
- współpraca z radcą koordynatorem w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego,
- bezpośredni nadzór nad wszystkimi postępowaniami sądowymi, w których Wykonawca
jest pełnomocnikiem procesowym,
- uczestniczenie w naradach, spotkaniach oraz szkoleniach osobiście lub przez osobę
wyznaczoną przez koordynatora (1-2 razy w roku – do 2 lub 3 dni), organizowanych
przez Biuro Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, organizowanych dla radców –
koordynatorów AMW, jak również w odprawach organizowanych przez Dyrektora
Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze na Jego
wyraźne polecenie,
- bieżące prowadzenie rejestru wydanych opinii, o którym mowa w Decyzji Prezesa
AMW w sprawie świadczenia pomocy prawnej w Agencji Mienia Wojskowego,
- bieżące prowadzenie rejestru prowadzonych spraw Oddziału toczących się przed
sądami, w których Wykonawca jest pełnomocnikiem procesowym, o którym mowa w
Decyzji Prezesa AMW w sprawie świadczenia pomocy prawnej w Agencji Mienia
Wojskowego,
2) w przypadku konieczności wniesienia środków zaskarżenia lub odstąpienia od jego
wniesienia Wykonawca uzyskuje zgodę Dyrektora Oddziału lub wskazanego przez niego
pracownika właściwego merytorycznie w sprawie oraz przedstawia uzasadnienie o
konieczności lub braku podstaw do wniesienia środków zaskarżenia,
3) na bieżąco:
- sporządza sprawozdania i inne informacje z obsługi prawnej zgodnie z zasadami
obowiązującymi w Agencji Mienia Wojskowego,
4) niezwłocznie:
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- po uprawomocnieniu się orzeczeń składa wnioski o ich odpisy,
- składa wnioski o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom zasądzającym na rzecz
AMW obowiązki podlegające wykonaniu,
- składa dyspozycje do Działu ds. Finansowego - Księgowego (po uprawomocnieniu się
orzeczenia) w zakresie zapłaty należności zasądzonych od AMW na rzecz strony
wygrywającej proces,
5) na bieżąco informuje właściwy merytorycznie dział o stanie spraw prowadzonych na jego
rzecz,
6) uczestniczy w rozprawach jako pełnomocnik Zamawiającego, gdy uczestnictw takie jest
konieczne,
7) obligatoryjnie uzyskuje uzasadnienia wyroków w każdym przypadku przegrania sporu
przez Agencję, w sprawach precedensowych oraz w innych uzasadnionych przedmiotem
i wynikiem sporu, o których mowa w Decyzji Prezesa AMW w sprawie świadczenia
pomocy prawnej w Agencji Mienia Wojskowego. Wymóg ten dotyczy również spraw
częściowo przegranych,
8) Prawnik, któremu zlecono sprawę do prowadzenia dokonuje jej analizy pod względem
prawdopodobieństwa uzyskania wyniku (orzeczenia) niekorzystnego dla Agencji, w
związku z koniecznością utworzenia rezerw na zaspokojenie ewentualnych przyszłych
roszczeń,
9) jeżeli z analizy, o której mowa w ust. 8, wynika że prawdopodobieństwo uzyskania
niekorzystnego rozstrzygnięcia dla Agencji jest większe niż 50% prawnik jest
zobowiązany do określenia ewentualnych kosztów, które Agencja będzie zmuszona
ponieść, w rozbiciu – na rodzaje, tj. należność główną, odsetki i koszty sądowe,
10) postępowanie, o którym mowa w ust. 9, stosuje się również, jeżeli w toku prowadzonego
postępowania sądowego lub innego właściwego w sprawie, wystąpią okoliczności, które
zwiększą do ponad 50% prawdopodobieństwo uzyskania niekorzystnego rozstrzygnięcia
dla Agencji,
11) dane o kosztach, o których mowa w ust. 8 i 9, prawnik przekazuje w postaci informacji
sporządzonej w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powzięcia
wiedzy w tym zakresie, koordynatorowi jednostki organizacyjnej.
12) Koordynator jednostki organizacyjnej jest zobowiązany przekazać informację, o której
mowa w ust. 11, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej otrzymania,
kierownikowi Działu ds. Finansowo - Księgowego w Oddziale Regionalnym AMW.
8. Wszystkie sprawy prawne związane z windykacją, w tym w szczególności sprawy
dotyczące:
1) eksmisji z lokali mieszkalnych, użytkowych w sprawach pozostających we właściwości
działu windykacji,
1) zapłat przez gminy odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego/pomieszczenia
tymczasowego,
2) opiniowania projektów decyzji administracyjnych i projektów umów cywilnoprawnych
w sprawach o umorzenie należności oraz w prowadzonych postępowaniach
administracyjnych (egzekucja niepieniężna),
3) udzielania pomocy prawnej i wyjaśnień oraz sporządzanie opinii w sprawach
związanych z:
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- egzekwowaniem obowiązków o charakterze niepieniężnym (w sprawach prowadzonych
bezpośrednio przez Dział ds. Windykacji),
- ugodowym rozwiązywaniem problemów zadłużenia (wstrzymanie/odstąpienie od
egzekucji, przywrócenie tytułu prawnego do lokalu),
- przejmowaniem lokali opuszczonych i porzuconych,
- prowadzonych przez Dział ds. Windykacji postępowań sądowych i egzekucyjnych
o zapłatę (sprawy sporne, skomplikowane, zażalenia, sprzeciwy itp.),
4) przejmowania spraw prowadzonych przez Dział ds. Windykacji do dalszego
prowadzenia w sytuacji obowiązku wniesienia przez stronę postępowania zażalenia,
sprzeciwu, apelacji,
5) prowadzenia egzekucji pieniężnej za lokale użytkowe,
6) parafowania wniosków o wyksięgowanie należności w przypadku przedawnienia lub
umorzenia.
9. Wszystkie sprawy prawne w zakresie finansowo-księgowym, w tym w szczególności
dotyczące:
1) wydawania opinii prawnych,
2) przekazywania wyroków sądu rodzących skutki finansowe, celem dokonania zapłaty,
3) ustalania kwot rodzących skutki finansowe, do utworzenia rezerw,
4) powiadamiania działu o prowadzonych przeciwko AMW sprawach sądowych,
5) składania wyjaśnień w zakresie tworzonych i rozwiązanych rezerw na sprawy sądowe.
10. Wszystkie sprawy prawne związane z Działem ds. Organizacyjnym, w tym
w szczególności:
1) sprawy pracownicze o skomplikowanym stanie prawnym,
2) sprawy organizacyjne wymagające opinii prawnej,
3) opiniowanie projektów dokumentów dotyczących spraw związanych z zakresem
działania Działu ds. Organizacyjnych (decyzje Dyrektora wydawane w sprawach
administracyjnych, dotyczące wewnętrznego funkcjonowania Oddziału, regulaminy
związane z zakresem działania Agencji Mienia Wojskowego).
11. Wszystkie sprawy prawne z zakresu Public Relation i Marketingu, w szczególności:
1) uzgadnianie umów z zakresu marketingu.
12. Wszystkie sprawy prawne związane z zamówieniami publicznymi, w szczególności:
1) opiniowanie wzorów umów oraz umów zawieranych z wykonawcami wybranymi
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i przepisami wewnętrznymi
obowiązującymi w Agencji Mienia Wojskowego,
2) uzgadnianie propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia innego niż podstawowy,
3) uzgadnianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zaproszenia do
negocjacji, ogłoszenia w trybach przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem,
dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej pod względem zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi AMW,
4) uzgadnianie wniosku o zatwierdzenie wyników negocjacji i projektu umowy
w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki,
5) uzgadnianie wniosku o unieważnienie postępowania w przypadku zastosowania art. 93
ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp,
6) uzgadnianie wniosku o zatrzymanie wadium,
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7) wydawanie opinii prawnych w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi,
8) opiniowanie aneksów do umów pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych,
9) reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu
Zamówień Publicznych oraz sądem okręgowym.
13. Wszystkie sprawy prawne Działu ds. Zakwaterowania, w tym w szczególności
związane z:
1) eksmisjami z lokali mieszkalnych w sprawach pozostających we właściwości Działu ds.
Zakwaterowania,
2) powództwami sądowymi użytkowników lokali mieszkalnych o ustalenie tytułu prawnego
do lokalu,
3) udzielaniem pomocy prawnej i wyjaśnień oraz opiniowania wewnętrznych wniosków,
w szczególności związanych z:
a) ustalaniem tytułów prawnych do lokali mieszkalnych, w tym również w sprawach
rozpatrywanych
w oparciu o przepisy ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych z 1976 r. i 1995 r.,
b) przejmowaniem lokali porzuconych przez użytkowników (lub w przypadku śmierci
użytkownika)
wraz z opróżnianiem tych lokali z porzuconych rzeczy,
4) wydawaniem decyzji administracyjnych,
5) opiniowaniem projektów dokumentów (umowy najmu, pisma kierowane do stron i inne),
6) sprawami związanymi z rozliczeniami kosztów za zużyte media.
14. Wszystkie sprawy z zakresu Działu ds. Nieruchomości w szczególności związane z:
1) wydawaniem opinii prawnych w sprawach prowadzonych przez Dział ds.
Nieruchomości,
2) przygotowywaniem i opiniowaniem projektów umów najmu i dzierżawy oraz użyczenia
nieruchomości,
3) uzgadnianiem treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
4) regulacją stanów prawnych nieruchomości,
5) ustanawianiem służebności gruntowych, oddawaniem w trwały zarząd, aport
i użytkowanie wieczyste,
6) sprawami spadkowymi,
7) podatkiem od nieruchomości,
8) przejmowaniem nieruchomości trwale i czasowo zbędnych dla resortu ON i MSW,
9) sporami związanymi ze sprzedażą lokali, gruntów i nieruchomości zabudowanych,
10) odszkodowaniami za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
15. Wszystkie sprawy związane z inwestycjami i nadzorem właścicielskim, w tym
w szczególności związane z:
1) wydawaniem opinii prawnych w sprawach prowadzonych przez Dział ds. Inwestycji
i Remontów,
2) sprawami z tytułu udzielonych gwarancji jakości robót,
3) sprawami spornymi wynikającymi z przepisów Prawa Budowlanego, ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o własności lokali,
4) sprawami spornymi wynikającymi z zawartych umów ze spółkami AMW, tj. AMW TBS
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„KWATERA” Sp. z o.o., Sinevia Sp. z o.o.,
5) sprawami związanymi z rozliczeniem zdanych lokali mieszkalnych,
6) opiniowaniem projektów dokumentów w tym umów, aneksów, pism w których występują
wątpliwości prawne itd.,
7) sporządzaniem projektów pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora oraz Zastępcy
Dyrektora,
8) zaskarżaniem podjętych uchwał wspólnot mieszkaniowych niekorzystnych dla Agencji,
9) odwołaniami wykonawców: robót budowlanych, usług projektowych i innych usług od
zajętego stanowiska Oddziału,
10) przekazywaniem wyroków sądu rodzących skutki finansowe w sprawach dotyczących
Działu ds. Inwestycji i Remontów, celem utworzenia rezerw.
16. Wszystkie sprawy związane z gospodarką mieniem ruchomym, w szczególności:
1) wydawaniem opinii prawnych w sprawach prowadzonych przez Dział ds. Gospodarki
Mieniem Ruchomym,
2) opiniowaniem projektów decyzji Dyrektora dotyczących spraw Działu ds. Gospodarki
Mieniem Ruchomym,
3) opiniowaniem wzorów umów oraz umów zawieranych z kontrahentami wybranymi
w drodze przetargu ustnego lub pisemnego z uwzględnieniem przepisów wewnętrznych
obowiązujących w Agencji Mienia Wojskowego,
4) udzielaniem pomocy prawnej w sprawach spornych związanych ze sprzedażą
i przechowywaniem mienia ruchomego.
17. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonywania obsługi prawnej przez radcę prawnego lub adwokata, spełniającego
warunek osób zdolnych do wykonania zamówienia wymagany w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
2) świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia
104, 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania OReg
AMW Zielona Góra, i w ilości 25 godzin tygodniowo, zgodnie z harmonogramem
uzgodnionym z Dyrektorem Oddziału. W opracowanym przez Wykonawcę
harmonogramie Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia dyżuru przez
maksymalnie 2 radców prawnych w jednym dniu,
3) pozostawania do dyspozycji Zamawiającego w dni robocze, w godzinach 730-1800
z wyłączeniem godzin dyżurów, w zakresie pilnych konsultacji telefonicznych i pocztą
elektroniczną (e-mail),
4) przechowywania akt prowadzonych spraw w siedzibie Zamawiającego, a w przypadkach
niezbędnych do właściwego prowadzenia spraw Zamawiającego w siedzibie
Wykonawcy,
5) przekazywania na bieżąco właściwemu merytorycznie działowi akt spraw zakończonych,
skompletowanych celem zarchiwizowania i przekazania do Ekspozytury Archiwum
Wyodrębnionego AMW w Zielonej Górze zgodnie z obowiązującymi przepisami w
OReg AMW w tym zakresie,
6) świadczenia usług poza siedzibą Zamawiającego w przypadkach niezbędnych do
prawidłowego wykonywania obsługi prawnej Zamawiającego, w tym w razie
konieczności na żądanie Zamawiającego wykonywanie czynności w siedzibie innych
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podmiotów gospodarczych (np. rokowania, zawieranie porozumień, aktów notarialnych,
itp.) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,
7) wykonywania części obowiązków dotyczących załatwiania spraw w siedzibie swojej
kancelarii poza godzinami pracy Zamawiającego, jeśli zaistnieje taka konieczność,
8) w razie zakończenia obsługi prawnej przekazania protokołem zdawczo – odbiorczym
dokumentacji obsługiwanych spraw, osobie lub kancelarii wskazanej przez
Zamawiającego, w ciągu 7 dni do dnia zakończenia umowy.
18. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) ścisłej, bieżącej współpracy z Wykonawcą w celu uzyskania optymalnych warunków do
ochrony uzasadnionych interesów Zamawiającego,
2) rzetelnego, zgodnego ze stanem rzeczywistym, przedstawiania sprawy i nie ukrywania
żadnych okoliczności, dokumentów i danych, zwłaszcza, jeżeli mogłyby być
wykorzystane przez stronę przeciwną na niekorzyść Zamawiającego,
3) przedstawiania zagadnień wymagających pomocy prawnej wraz z kompletem
dokumentów, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie
stanowiska prawnego, opinii bądź uzasadnienia z przedstawieniem swojego stanowiska,
4) udzielania wyjaśnień i dostarczania wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną
przez Wykonawcę sprawą,
5) niezwłocznego przekazywania Wykonawcy wszelkich pism, wezwań, zawiadomień
dotyczących prowadzonych spraw,
6) zawiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności sporządzenia projektu
nietypowej umowy, jak też o terminach negocjacji, w jakich ma uczestniczyć
Wykonawca,
7) uzgadniania z Wykonawcą konieczności przeprowadzenia konsultacji prawnych
z zakresu wymagającego wiedzy specjalistycznej,
8) zapewnienia Wykonawcy właściwych warunków wykonywania umowy w swojej
siedzibie, w tym udostępnienia urządzeń biurowych,
9) wysyłania przygotowanej przez Wykonawcę korespondencji dotyczącej przedmiotu
umowy, w tym pism procesowych,
10)
Zamawiający odstępuje od wymagań art. 29 ust. 3a ustawy, tzn.
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, ponieważ czynności przy
wykonywaniu zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z
późn. zm.), są to wolne zawody pełnione przez te osoby.
19. Wykonawcy zadania zlecają:
 Dyrektor,
 Zastępcy Dyrektora,
 kierownicy właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Oddziału, a w razie
ich nieobecności pisemnie wyznaczona osoba zastępująca,
 pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy.
20. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga wykonywania zamówienia podstawowego przez okres
36 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 25.09.2019 r.
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Świadczenie usługi obsługi prawnej w Oddziale Regionalnym AMW w Zielonej Górze”
Nazwa i adres WYKONAWCY :
......................................................................................................................................................
.......................................................................................
NIP ....................................................... ………………..
REGON .............................................................................
KRS/CEiDG ………………………………….……………………………………….

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane pozostałych
Wykonawców:

Nazwa i adres WYKONAWCY :
......................................................................................................................................................
...........................................................................................
NIP ....................................................... ………………..
REGON .............................................................................
KRS/CEiDG ………………………………….……………………………………….

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości :
Cena ogółem brutto (36 miesięcy): …………………………………….. zł
(słownie ogółem brutto: .......................................................................................................................)
w tym:
miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto wynosi: ……………..……………………………….. zł
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2. Tabela kryterium oceny ofert – Doświadczenie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia (D), w tym:
- doświadczenie zawodowe – 10%
- doświadczenie zawodowe osób w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych – 30%
L.p.

1

Imię i nazwisko

Ilość lat doświadczenia zawodowego

2

3

Ilość lat doświadczenie w świadczeniu
usług prawniczych na podstawie umowy
zawartej na czas oznaczony lub
nieoznaczony na rzecz jednostki sektora
finansów publicznych
4

1.
2.

Uwaga:
W tabeli należy wskazać wyłącznie dwie osoby, które będą świadczyć usługę u Zamawiającego, w przypadku gdy Wykonawca wskaże więcej niż dwie osoby,
Zamawiający do punktacji w zakresie kryterium oceny ofert weźmie pod uwagę dwie pierwsze osoby wyszczególnione w tabeli.

3. Oświadczamy zgodnie z art. 91 ust. 3A ustawy Pzp, że:
a)

Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaru i usług1.
b) Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył
…………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego
obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.
1w wypadku wyboru pkt. a) pkt. b) przekreślić.
2w wypadku wyboru pkt. b) pkt. a) przekreślić.
3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.
4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego
obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.
dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości
netto oferty, tj. w przypadku:
4



wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,



mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów
i usług,
importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

4. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym
w niniejszym Ogłoszeniu.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Istotnych Warunków Zamówienia i zdobyliśmy informacje
konieczne do przygotowania oferty.
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7. Oświadczamy, że zawarte w Ogłoszeniu i wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich
określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Ogłoszeniu,
a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.
9. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu5.
5w

przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

10. Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na
zdolnościach zawodowych nw. Podmiotów6
1) ........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu,
adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na potwierdzenie spełnienia warunku rozdziale IV pkt 3 Ogłoszenia;
2) ........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu,
adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na potwierdzenie spełnienia warunku rozdziale IV pkt 3 Ogłoszenia;
3) (…)
6skreślić

jeżeli nie dotyczy

11. Oświadczamy, że podmioty, spośród ww., na zdolnościach których polegamy w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych zrealizują usługi w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.
12. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. Podwykonawców8:
1) ........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
- ............................................................................................;
- ............................................................................................;
procentowy udział w zamówieniu wynosi………… %
W tym podmioty, o których mowa w pkt 13 oferty, na zdolnościach których Wykonawca polega w zakresie wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli będą występować w charakterze Podwykonawców
8

13. Wykonawca informuje, iż odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i

informacji

o

działalności

gospodarczej

można

pobrać

ze

strony

internetowej

………………………………..

14. Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (należy dołączyć
uzasadnienie): …………………………………............................................................. .
Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: □TAK □ NIE9
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9
Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu: (**)
Numer faksu: (**)
e-mail

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

Ofertę sporządzono dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Nr sprawy: DZP-OZ.7729.377.2019

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
………………………………
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 138 o. ustawy
Pzp pn.: „Świadczenie usługi obsługi prawnej w Oddziale Regionalnym AMW w Zielonej Górze”
reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ......................................................................................
z siedzibą w ………………………………………………………...………………………………
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .............................................
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:
□
Nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów
□ Nie przynależę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty
częściowe
□
Przynależę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu
oferty lub oferty częściowe
(należy wymienić Wykonawców z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib):
..............................................................
..............................................................
Na potwierdzenie, iż przynależność do tej samej grupy kapitałowej, nie zakłóca konkurencji
w postępowaniu, przedkładam wraz z niniejszym oświadczeniem następujące dokumenty bądź
informacje……………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………………………
Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X

........................ dnia ....................
.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa

każdy z Wykonawców osobno.

Nr sprawy: DZP-OZ.7729.377.2019

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
………………………………
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

Przedmiot zamówienia pn.: Świadczenie usługi obsługi prawnej w Oddziale Regionalnym AMW
w Zielonej Górze
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które zostaną skierowane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:
- 2 osobami posiadającymi uprawnienia radcy prawnego/adwokata, posiadającymi tytuł zawodowy radcy prawnego/adwokata
lub osobami posiadającymi prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczpospolitej Polskiej które:
a) posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe,
b) co najmniej 4 lata świadczyły usługi prawnicze na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony lub nieoznaczony na
rzecz jednostki sektora finansów publicznych,
L.p.

1

Imię i nazwisko

Ilość lat doświadczenia
zawodowego

2

3

Ilość lat doświadczenie w
świadczeniu usług
prawniczych na podstawie
umowy zawartej na czas
oznaczony lub nieoznaczony
na rzecz jednostki sektora
finansów publicznych
4

Nazwa podmiotu na rzecz
którego świadczono
usługi o których mowa w
kolumnie 4

Podstawa dysponowania
osobą wyznaczoną do
realizacji zamówienia*

5

1.
2.

Uwaga:
W tabeli należy wskazać wyłącznie dwie osoby, które będą świadczyć usługę u Zamawiającego, należy wpisać takie same
osoby jak w pkt 2 Formularza ofertowego - Tabela kryterium oceny ofert.
W przypadku, gdy wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio
z tą osobą należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana
przez inny podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie
tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia. Udowodnienie udostępnienia osób może nastąpić za pomocą zobowiązania do
oddelegowania tych osób ze wskazaniem podstawy (oddelegowanie na czas realizacji zamówienia, bezpośredni
udział, zezwolenie na zawarcie umowy o pracę lub stosunku cywilno-prawnego w przypadku pracowników objętych
zakazem konkurencji itp.).
*

dnia ..........................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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Załącznik nr 5a do Ogłoszenia
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. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi obsługi
prawnej w Oddziale Regionalnym AMW w Zielonej Górze.
prowadzonego przez Agencję Mienia Wojskowego, Oddział w Zielonej Górze oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale
IV pkt 2 ppkt 1) oraz w Rozdziale………….… Ogłoszenia (proszę wpisać ” IV pkt 3 )”

Ogłoszenia – jeżeli dotyczy

Wykonawcy)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Nr sprawy: DZP-OZ.7729.377.2019
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Rozdziale IV pkt 3 Ogłoszenia
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., 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)

Nr sprawy: DZP-OZ.7729.377.2019
Załącznik nr 5b do Ogłoszenia
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. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi obsługi
prawnej w Oddziale Regionalnym AMW w Zielonej Górze, prowadzonego przez Agencję Mienia
Wojskowego, Oddział w Zielonej Górze oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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 ustawy Pzp).

ust.

8

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności

od

podmiotu:

NIP/PESEL,

KRS/CEiDG),

nie

podlega/ą

wykluczeniu

z

postępowania

o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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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)

Nr sprawy: DZP-OZ.7729.377.2019
Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia

WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Postępowanie pn.: Świadczenie usługi obsługi prawnej w Oddziale Regionalnym AMW

w Zielonej Górze
Ja/My ………………………………………………..(imię i nazwisko) upoważniony do reprezentowania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam/y, że będę solidarnie odpowiadał za powstałą szkodę Zamawiającego w skutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy oraz
zobowiązuję się do oddania Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia następujące niezbędne zasoby – (zaznaczyć właściwe):
□ zdolności techniczne
□ zdolności zawodowe
□ zdolności ekonomiczne lub finansowe
1. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………..………………………………………………..
2. Stosunek prawny, jaki łączy Wykonawcę z podmiotem trzecim:
……………………………………………………………………………………………………..……..…………
3. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów:
…………………………………………………….............................................................................................

4. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą…………….(należy wpisać tak
lub nie).

…………………………………………………………2019 r.
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

…………………………………………….

(podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby*

