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ROZDZIAŁ I 
NFORMACJE WPROWADZAJ ĄCE 
 
1.1 Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zaprasza do składania ofert 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową 

obsługę prawną Zamawiającego, której szczegółowy zakres określony jest w Rozdziale 
II SIWZ.  

1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759.), przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

1.4 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 
a) „Park Wodny” lub „Zamawiający” – Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. z 

siedzibą w Rudzie Śląskiej, 
b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji, 
c) „SIWZ” –niniejsza  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 

U z 2010 r., Nr 113, poz. 759  
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 

został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ, 
f) ”Wykonawca” – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadająca osobowości prawne,  który ubiega się o udzielnie zamówienia 
publicznego, która złożyła ofertę lub  zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. 

1.5 Dane Zamawiającego: 
NIP: 641-238-03-11 
KRS: 264886, akta przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego  
z kapitałem zakładowym w wysokości 841.800,00 PLN 
REGON: 240389503 
Dokładny adres do korespondencji: Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.  
z siedzibą przy ul Kłodnickiej 97 ( lok 4 ) , 41-706 Ruda Śląska  
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 32/797 – 32 -71 
Znak Postępowania: ZP.3/010 

 Uwaga:  w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 
znakiem. 

 
ROZDZIAŁ II  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę pomocy prawnej i doradztwa 
prawnego na rzecz Zamawiającego. Poprzez pomoc prawną i doradztwo prawne rozumie się 
wykonywanie wszelkich czynności i spraw związanych z przepisami prawa w zakresie 
prowadzonej przez Zamawiającego działalności, których przedmiotem jest w szczególności: 

1. udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych 
2.  sporządzanie ekspertyz prawnych, opinii prawnych, 
3.  przygotowanie projektów wszelkich pism w zakresie świadczonej usługi, 

przygotowanie projektów umów i opiniowanie umów, nadzór merytoryczny nad 
zawieranymi umowami, 

4. pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów prawa, 
5. opracowywanie, opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych, 
6. reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas prowadzonych negocjacji, 

rokowań z partnerami handlowymi,  
7.  reprezentowanie Zamawiającego wobec osób trzecich w zakresie powierzonych 
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spraw, 
8.  udział w spotkaniach i naradach, udział w pracach Komisji Przetargowej,  
9. zastępstwo prawne i procesowe oraz reprezentacja Zamawiającego w postępowaniu 

przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji, organami 
egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami w tym reprezentowania Zamawiającego 
przed Krajową Izbą Odwoławczą   

10. wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zamawiającego objętych 
zakresem świadczenia usług pomocy prawnej, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

 
Świadczenie pomocy prawnej obejmować będzie w szczególności następujące gałęzie 
prawa: 
Prawo autorskie i prawa pokrewne, procedury kontraktowe FIDIC, prawo budowlane, prawo 
zamówień publicznych, prawo handlowe, cywilne, gospodarcze,  prawo administracyjne, 
prawo pracy inne dziedziny prawa dotyczące zakresu działalności Zamawiającego.  
Przedmiotem działalności Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej jest realizacja przedsięwzięcia 
polegającego na budowie, oddaniu do użytkowania i eksploatacji pływackiego kompleksu 
rekreacyjno - sportowego. Budowa kompleksu prowadzona jest w oparciu o procedury 
kontraktowe FIDIC.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 7911 00 00-8  
Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 
 
ROZDZIAŁ III  
OFERTY CZĘŚCIOWE:  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone. 
 
ROZDZIAŁ IV 
 OFERTY WARIANTOWE  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
ROZDZIAŁ V  
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie   
w terminie  od dnia zawarcia umowy nie wcześniej ni z od 1 września 2010 r.  do dnia 31 
stycznia 2012 r.  
 
ROZDIAŁ VI   
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE. 
Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy przewiduje udzielenie zamówień 
uzupełniających. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia 
niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości obecnego zamówienia 
podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia uzupełniającego będzie świadczenie pomocy prawnej i doradztwa 
prawnego. Poprzez pomoc prawną i doradztwo prawne rozumie się 
wykonywanie wszelkich czynności i spraw związanych z przepisami prawa w zakresie 
prowadzonej przez Zamawiającego działalności, których przedmiotem jest w szczególności: 

1. udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych 
2. sporządzanie ekspertyz prawnych, opinii prawnych, 
3. przygotowanie projektów wszelkich pism w zakresie świadczonej usługi, 

przygotowanie projektów umów i opiniowanie umów, nadzór merytoryczny nad 
zawieranymi umowami, 

4. pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów prawa, 
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5. opracowywanie, opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych, 
6. reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas prowadzonych negocjacji, 

rokowań z partnerami handlowymi,  
7. reprezentowanie Zamawiającego wobec osób trzecich w zakresie powierzonych 

spraw, 
8. udział w spotkaniach i naradach, udział w pracach Komisji Przetargowej,  
9. zastępstwo prawne i procesowe oraz reprezentacja Zamawiającego w postępowaniu 

przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji, organami 
egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami w tym reprezentowania Zamawiającego 
przed Krajową Izbą Odwoławczą   

10. wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zamawiającego, a objętych 
zakresem świadczenia usług pomocy prawnej, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 
 

  
Świadczenie pomocy prawnej obejmować będzie w szczególności następujące gałęzie 
prawa: 
Prawo autorskie i prawa pokrewne, procedury kontraktowe FIDIC, prawo budowlane, prawo 
zamówień publicznych, prawo handlowe, cywilne, gospodarcze,  prawo administracyjne, 
prawo pracy inne dziedziny prawa dotyczące zakresu działalności Zamawiającego.  
 
ROZDZIAŁ VII  
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJACY  ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej. 
 
ROZDZIAŁ VIII   
INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej. 
 
 

ROZDZIAŁ IX  
 INFORMACJA NA TEMAT MO ŻLIWOŚCI SKADANIA JEDNEJ OFERTY PRZEZ DWA LUB 
WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą 
nazwą,  albo z umowy konsorcjum.  

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika). 

3. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym 
jako Pełnomocnik pozostałych. 

4. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu  
udziału podwykonawców.  
 

ROZDZIAŁ X   
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie  
Kompleksowa obsługa prawna Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej  

_____________________________________________________________________ 

Znak ZP. 3/10                                                                                                                                     Strona 5 z 24 
 
 

1. Wykonawcy ubiegaj ący si ę o zamówienie, nie mog ą podlega ć wykluczeniu 
z post ępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z pos tępowania o udzielenie 
zamówienia, wraz z ofert ą należy doł ączyć: 

1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
1.2. aktualny odpis z wła ściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
w przypadku, gdy Wykonawcą składającym ofertę jest osoba fizyczna, należy złożyć 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
SIWZ; 

2.  O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się Wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki 
dotycz ące: 
 
2.1. posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści 
jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający aktualne uprawnienia 
do wykonywania działalności tj.  
Osoby fizyczne posiadające uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej  w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2010 Nr 10 poz. 65 albo ustawy 
z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze ( Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn.              
zm. ), tj. posiadające tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata; 
Spółki wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, tj. spółki cywilne, jawne, 
partnerskie lub komandytowe; 
Zespoły adwokackie i spółki wskazane w art. 4a ustawy Prawo o adwokaturze, tj. spółki 
cywilne, jawne, partnerskie lub komandytowe; 
Prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą  z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 
prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej ( dz. U. z 2002 r. Nr 
126, poz. 1069 z późn. zm. ). 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,                
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 
2.2. Posiadania wiedzy i do świadczenia 
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje 
co najmniej 3 usługi w tym:  
- 1usługę o wartości min. 80.000,00 zł brutto polegającą na  świadczeniu pomocy prawnej               
i doradztwa prawnego na rzecz spółek prawa handlowego, w których  jednostki samorządu 
terytorialnego posiadają udziały albo akcje, 
- 1 usługę o wartości 150.000,00 zł brutto  polegającą na  świadczeniu pomocy prawnej                  
i doradztwa prawnego w procesie budowlanym/inwestycyjnym  prowadzonym w oparciu o 
procedury FIDIC lub równoważne, 
- 1 usługę o wartości 50,000,00 zł brutto polegająca na świadczeniu pomocy prawnej                           
i doradztwa prawnego w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych. 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –            
w tym okresie, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
– zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; 
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b) dokumenty potwierdzające, że usługi (wykazane w wykazie, o którym mowa 
powyżej) zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 

2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem techniczn ym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia  
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zespołem osób, tj. min. 3 osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,  które od co najmniej 2 lat legitymują  się uprawnieniami do 
wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata  lub posiadają prawo do świadczenia 
pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (posiadającymi wpis na Okręgową 
Listę Radców Prawnych lub Okręgową Listę Adwokacką).Osoby te powinny posiadać 
doświadczenie polegające na wykonaniu usług polegających  na: 

• zastępstwie prawnym w postępowaniu przed  Krajową Izbą Odwoławczą (albo 
Zespołem Arbitrów), 

• świadczeniu pomocy prawnej i doradztwa prawnego w zakresie praw 
autorskich,  o wartości usługi co najmniej  30.000,00 zł  

• świadczeniu pomocy prawnej i doradztwa prawnego w procesie 
budowlanym/inwestycyjnym  prowadzonym w oparciu o procedury FIDIC lub 
równoważne o wartości usługi co najmniej 40.000,00 zł. 

Za spełnienie warunku uważać się będzie sytuacje gdy osoby wskazane do wykonania 
zamówienia posiadają wymagane doświadczenie każda z nich z osobna lub jako zespół 
łącznie. 
 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
SIWZ; 
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 
do SIWZ. 

 
2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
2.4.1. Sytuacja ekonomiczna 

         Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jego średni roczny obrót 
wyniósł nie mniej niż 200.000,00  zł (przez pojęcie „obrotu” należy rozumieć 
przychód netto ze sprzedaży towarów i usług). 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a w przypadku 
Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, 
inny dokument określający obroty – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie mo że przedstawi ć dokumentów 
dotycz ących sytuacji ekonomicznej opisanej powy żej, mo że przedstawi ć inny 
dokument, który w wystarczaj ący sposób potwierdza spełnianie opisanego 
warunku. 

 
 2.4.2. Sytuacja ekonomiczna  
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
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opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. 
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w post ępowaniu, o których 

mowa w pkt 2.1 do 2.4  oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć 
oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

 
4. W zakresie warunków udziału w post ępowaniu opisanych w pkt  2.2 do 2.4  (opis 

sposobu dokonania oceny spełniania warunków) niniej szego rozdziału SIWZ, 
Wykonawca mo że polega ć na wiedzy i do świadczeniu i osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolno ściach finansowych innych podmiotów, 
niezale żnie od charakteru prawnego ł ączących go z nimi stosunków.  

 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
 

5. Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez 
Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 

   
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1.2 – 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
5.2.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

6. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
7. Inne oświadczenia i dokumenty, które nale ży przedło żyć wraz z ofert ą. 
7.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym 

projektem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu 
oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

7.2.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo nale ży doł ączyć w oryginale b ądź 
kopii, potwierdzonej za zgodno ść z oryginałem notarialnie.  

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie 
może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. 
 
 
ROZDZIAŁ XI 
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
 
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, 
„Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
2.Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji przy pomocy telefaksu (na numer 
wskazany w punkcie 1.5 SIWZ) . 
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ROZDZIAŁ XII   
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dorota Buzuk Tel. 32/797 – 
32-70 wew. 24 
 
 
 
ROZDZIAŁ XIII   
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do 
Zmawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, 
Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda 
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią 
Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca. 

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

 
ROZDZAŁ XIV   
 WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
 
ROZDZIAŁ XV  
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy będą związani ofertę przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XVII 
pkt 1.  

 
ROZDZIAŁ XVI  
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 

stanowiącego załącznik nr 1  do SIWZ. 
2. Do oferty należy dołączyć: 
2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 

2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 

2.3. Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę (uwaga! – przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówieni kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 
2.4.  Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi 

jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
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4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim. 
4.1.1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz        

z tłumaczeniem na język polski  – nie dotyczy formularza oferty, który musi by ć 
sporz ądzony zgodnie z wymogiem podanym w pkt 4 niniejszeg o rozdziału.  

4.2.  Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem. 

4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. 

4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być 
również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

4.5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów 
za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile 
nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane 
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

5.  Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami    
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 
przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

6. Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzezroczystej, 
zabezpieczonej przed otwarciem  kopercie . 

  
Kopertę  należy opisać następująco: 

„Oferta w postępowaniu na Kompleksową Obsługę Prawną . Nie otwierać przed 
godziną 10:00 w dniu 10.08.2010r.”.  

7. Na kopercie  oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. 
Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

  
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny być zgrupowane 

i stanowić oddzielną część oferty z zastrzeżeniem „ tajemnice przedsiębiorstwa”.  Brak 
zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie całości przekazanych 
dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach 
określonych w Ustawie. 

 
 
ROZDZIAŁ XVII  
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT TRYB  OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. 

z o.o.,, ul. Kłodnicka 97 lok. Nr 4  , Ruda  Śląska   nie później niż do dnia 10.08.2010 r. 
do godziny 09:30 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 
niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami ze zmianami w dniu 10.08. 2010 r. o godzinie 
10:00 w  siedzibie Zamawiającego. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. W trakcie otwierania kopert  z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: 

a. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
b.        informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków 

płatności oraz inne wymagane informacje zawarte w Formularzu Oferty. 
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7.  Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

 
 

ROZDZIAŁ XVIII 
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku,) i stanowi miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca 
poda wartość należnego mu wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy.  Cena 
musi  uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziele II SIWZ. Cena będzie ostateczna i nie 
będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres świadczeń. W cenie ofertowej należy 
ponadto uwzględnić należny podatek od towarów i usług (cena brutto). 
Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w Formularzu Oferty. 
 
ROZDZIAŁ XIX   
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTE RIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego                
z niniejszego postępowania, 

1.2.  nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 

a) cena ofertowa – 95 pkt 
 
3. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią  liczbę punktów zgodnie z poniższym 
wzorem: 
 
 

N 
 P =   -----   x  A 

B 
 
gdzie poszczególne litery oznaczają: 
 P – liczba punktów, 
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach  - 95 pkt. 
 

b) doświadczenie wykonawcy – 5 pkt 
Za każdą wykonaną/wykonywaną usługę polegającą  na  świadczeniu pomocy prawnej                    
i doradztwa prawnego na rzecz spółek prawa handlowego, w których  jednostki samorządu 
terytorialnego posiadają udziały albo akcje o wartości usługi  min. 80.000,00 zł brutto lub  
usługę polegającą  na  świadczeniu pomocy prawnej i doradztwa prawnego w procesie 
budowlanym/inwestycyjnym  prowadzonym w oparciu o procedury FIDIC lub równoważne                   
o wartości usługi min.150.000,00 zł brutto lub usługę polegająca na świadczeniu pomocy 
prawnej i doradztwa prawnego w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych. o wartości 
usługi 50,000,00 zł brutto 
 
Wykonawca otrzyma 2,5 pkt za każdą wykonaną/wykonywana usługę. Maksymalnie 
Wykonawca otrzyma 5 pkt za 2 lub więcej usług..  
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Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
ROZDZIAŁ XX  
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
ROZDZIAŁ XXI 
INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej 
SIWZ projekt umowy  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy,            
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
zgodnie z warunkami podanymi w projekcie  umowy. 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie                          
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie 
terminów określonych w art. 94 ustawy. 

4. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 
podpisanie umowy. 

 
5. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy 
przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, 
umowa spółki cywilnej). 

 
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży  aktualne zaświadczenie o 

przynależności do samorządu zawodowego.  
 

7. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

 
8. 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. 

9. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych 
z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: 
Dorota Buzuk, tel. 32/797 – 37 – 70 we. 24 

 
ROZDZIAŁ XXII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz  poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone 
przepisami działu VI ustawy.    

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują 
również  organizacjom wpisanym  na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  

3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 
regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). 
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 …………………….. 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 1 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

1. Oferta zło żona do post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e 
przetargu nieograniczonego na: 
………………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………............ 

 
2. Nazwa i adres Wykonawcy*, nr regon, telefon i fax: 

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

 
3. Cena ofertowa zamówienia  - miesi ęczne wynagrodzenie (podana cyfrowo i słownie): 

 
Brutto: ……………………………… zł 
 
Słownie:…………………………………  

   (w tym ….% podatku VAT) 
 
Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy( nie wcześniej niż 1.09. 2010 r.)  do 
31.01.2012 r.  
 
4. Warunki płatno ści:   zgodnie z projektem umowy. 
 
5. Niniejszym o świadczam, że: 

• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 
• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ projektem umowy                             

i przyjmuję go bez zastrzeżeń; 
• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia 
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert 

podanego w SIWZ; 
 
7. Oferta została złożona na  …  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 
 

...........................................,dnia.............. 
 
...................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby 
uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 
*Uwaga: w przypadku Wykonawców składaj ących ofert ę wspóln ą należy wskaza ć wszystkich 
Wykonawców wyst ępuj ących wspólnie lub zaznaczy ć, iż wskazany podmiot 
(Pełnomocnik/Lider) wyst ępuje w imieniu wszystkich podmiotów składaj ących ofert ę wspóln ą. 
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…………………….. 
Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 2  
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Kompleksowa obsługa prawna Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej”  
 

 
- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.: 
 

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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 
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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) 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; 

8) 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; 

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

 
oświadczam/y, że 
 
- niepodlegam/y wykluczeniu z post ępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
(brak podstaw do wykluczenia z post ępowania w my śl przytoczonego art. 24 ust. 1 
ustawy). 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................., dnia .....................
  
 ...................................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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…………………..         Załącznik nr 3  
 

Pieczęć Wykonawcy         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWI EN PUBLICZNYCH 
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Kompleksowa obsługa prawna Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej”  
 

 
na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y 
warunki dotyczące: 
 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności  
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 
 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
 
- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 2.1. do 2.4. w 
rozdziale X SIWZ. 
 
 
 
 
 
 

..........................................., dnia .....................
  
 ...................................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 4 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG  
W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA 

WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA 
 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : 
 „Kompleksowa obsługa prawna Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej”  
 
przedkładam/y następujący wykaz wykonanych/wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia: 

 
 

Lp.  Zleceniodawca  Opis wykonanych/wykonywanych  usług 
– przedmiot usługi 
oraz warto ść brutto 

Data wykonania 
(data 

rozpocz ęcia 
i zakończenia) 

 
1. 

 
 
 
 

  

 
2. 

 
 
 
 

  

 
3. 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

  

 
Do niniejszego wykazu, dołączamy ....... szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane 
wyżej usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie. 
 
 

..........................................., dnia ..................... 
 

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

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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…………………….. 
Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 5  
 
 

WYKAZ OSÓB  
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na 
 

„Kompleksowa obsługa prawna Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej”  
 

 
przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w 
postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
 
 

Lp.  Imię Nazwisko  Wykształcenie  Kwalifikacje 
zawodowe 
 nr i data uzyskania 
uprawnie ń  

Doświadczenie - 
Wykaz 
wykonanych usług 
(Przedmiot usługi 
Warto ść brutto 
usługi) 

Podstawa do 
dysponowania  
daną osob ą* 

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 
Jednocze śnie o świadczam/y, że osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadaj ą uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa . 
 
 
 
 
..........................................., dnia .....................  ...................................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej   
do reprezentowania Wykonawcy 
 

*Uwaga! Należy podać formę prawną do dysponowania daną osobą ( np. umowa o pracę, umowa 
zlecenia itp.) , bądź zaznaczyć, że wykonawca dopiero będzie dysponował wskazaną osobą. W takiej 
sytuacji należy złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów, o oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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…………………….. 
Pieczęć Wykonawcy       Załącznik nr 6  
   
 
 
 
 
        
 
 

PROJEKT UMOWY 
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ I USŁUG DORADZTWA PRAWNEG O 
 
zawarta w dniu ………………w Rudzie Śląskiej  pomiędzy: 
 
Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej………………………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264786, której dokumentacja przechowywana 
jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 841.800,00 PLN, posiadającą NIP 
6412380311 oraz REGON 240389503  
Reprezentowaną przez: 
………………………………………………………….. 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. 
 
 

§ 1. 
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr  2/10 
przeprowadzonego przez Zleceniodawcę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku 
„Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. 
Zm.).  

 
§ 2. 

Przedmiot umowy 
1. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem uprawnionym do świadczenia pomocy 

prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych                             
( Dz.U.10.10.65 ) / ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze 
(Dz.U.09.146.1188 )./ ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników 
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 126,  
poz. 1069 z późn. zm. ) 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności na kwotę 200.000,00 zł i na okoliczność 
potwierdzenia przedkłada opłaconą polisę/ inny dokument.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów  i usług i posiada 
nadany numer NIP……………… 
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4. Wykonawca przedkłada do wglądu aktualne zaświadczenie o przynależności do 
samorządu zawodowego. 

5. Przedmiotem umowy jest świadczenie pomocy prawnej i doradztwa prawnego na 
rzecz Wykonawcy 

6.  Poprzez pomoc prawną i doradztwo prawne rozumie się: 

6.1. wykonywanie wszelkich czynności i spraw związanych z przepisami prawa w 
zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności, których przedmiotem jest 
w szczególności: 

a. udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych, 
b. sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych, 
c. przygotowanie projektów wszelkich pism w zakresie świadczonej usługi, 

przygotowanie projektów umów i opiniowanie umów, nadzór merytoryczny nad 
zawieranymi umowami, 

d. opracowywanie, opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych, 
e. pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów prawa, 
f.  reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas prowadzonych negocjacji i 

rokowań z partnerami handlowymi,  
g. reprezentowanie Zamawiającego wobec osób trzecich w zakresie powierzonych 

spraw, 
h. udział w spotkaniach i naradach, udział w pracach Komisji Przetargowej,  
i.   zastępstwo prawne i procesowe oraz reprezentacja Zamawiającego                            

w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami 
administracji, organami egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami w tym 
reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą   

j. wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zamawiającego objętych 
zakresem świadczenia usług pomocy prawnej, zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego. 

§ 2 
Zasady świadczenia pomocy prawnej 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace przy dołożeniu najwyższej 

staranności właściwej dla radców prawnych/adwokatów, przy uwzględnieniu 
eksperckiego charakteru świadczonych usług, zgodnie z najlepszą wiedzą i 
doświadczeniem.  

2. Świadczenie pomocy prawnej i doradztwa prawnego co do zasady będzie 
wykonywane przez Wykonawcę w jego siedzibie lub innym miejscu prowadzenia 
działalności.  

3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu  konsultacje telefoniczne lub mailowe w dni 
powszednie przynajmniej w godzinach od 08:00. – 18:00.  

4. Ponadto Zamawiający wymaga obecności Wykonawcy (lub osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia) w siedzibie Zamawiającego w przypadkach gdy świadczenie 
pomocy prawnej i doradztwa prawnego będzie konieczne ( np.  udział w pracach 
Komisji Przetargowej). 

5. W uzasadnionych przypadkach, w ramach wynagrodzenia za stałą obsługę prawną, 
Zamawiający może żądać pełnienia dodatkowych dyżurów lub obecności na 
spotkaniach roboczych, negocjacjach i innych, na których mogą uczestniczyć osoby 
trzecie, które będą się odbywać poza obszarem województwa śląskiego i obszarem 
Rzeczypospolitej Polskiej.    

6. Wykonawca zobowiązuje się do zajęcia stanowiska w danej sprawie w terminie nie 
dłuższym niż 24 godz. od chwili potwierdzenia otrzymania zapytania. Z powyższego 
terminu wyłącza się godziny przypadające na soboty, niedziele i dni ustawowo wolne 
od pracy. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do wydania opinii prawnej w terminie nie dłuższym niż  
3 dni liczonym od dnia potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę prośby o jej 
wydanie. W przypadku dni wolnych od pracy lub świątecznych zajęcie stanowiska 
powinno nastąpić w pierwszy dzień roboczy, następujący po dniu wolnym od pracy 
lub dniu świątecznym  

8. W sprawach skomplikowanych, w przypadkach gdy  wydanie opinii uzależnione jest 
od otrzymania dokumentów, informacji pochodzących od innych instytucji, termin 
wydania opinii zostanie odpowiednio wydłużony. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o okolicznościach stanowiących 
podstawę do wydłużenia terminu.  

9. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie reprezentowanie Zamawiającego przed 
Krajową Izbą Odwoławczą lub Sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem 
Najwyższym, organami administracji publicznej, organami ścigania karnego, osobami 
oraz instytucjami we wszelkich sprawach związanych z działalności Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy do ścisłej 
współpracy ze Zamawiającym.  

11. Wykonawca  zobowiązuje się informować Zamawiającego na każde żądanie, o stanie 
zaawansowania prac związanych z realizacją zleceń.  

12. Wykonawca zobowiązuje  się do sporządzania pisemnego zestawienia wykonanych 
usług  na rzecz Zamawiającego  w danym miesiącu.  
 

 
§ 4.  

Korespondencja 
1. Strony uzgadniają, że będą porozumiewać się w języku polskim osobiście lub  za 

pomocą telefonu poczty elektronicznej faksu lub listownie.  
2.  Każda ze stron ma obowiązek potwierdzić otrzymanie informacji. Potwierdzenie 

następuje w takiej formie w jakiej informacja została udzielona, z tym, że 
potwierdzenie formy elektronicznej czy faksem powinno nastąpić w godzinach, o 
których mowa w § 2 pkt 4 umowy.  

3. Brak potwierdzenia będzie mieć ten skutek, że w sytuacjach spornych strona, która 
nie wykaże się potwierdzeniem nie będzie mogła wywodzić swoich roszczeń.  

 
§ 5.  

 
Poufno ść, ochrona danych osobowych w systemach informatyczn ych 

 
1. Wykonawca  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, nie udostępniania osobom 

trzecim bez zgody Zleceniodawcy i niewykorzystywania w inny sposób niż do celów 
realizacji niniejszej umowy, jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z 
wykonywaniem przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego paragrafu przez 
osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia.  

3.  Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez Wykonawcę 
informacje, jak również  notatki i materiały utrwalone także na magnetycznych i 
elektronicznych nośnikach informacji.  

4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie ulega przedawnieniu i obowiązuje także po 
rozwiązaniu umowy. 

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji powszechnie znanych lub 
publicznie dostępnych. 

6. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany do ujawnienia informacji poufnych 
dotyczących Zamawiającego odpowiednim władzom publicznych, Wykonawca 
poinformuje o tym Zamawiającego ( o ile będzie to dozwolone ) o ewentualnym 
żądaniu lub obowiązku ujawnienia.  
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7. Wykonawca może wykorzystać w swoich materiałach  marketingowych  informacje o 
świadczeniu pomocy prawnej i doradztwa prawnego na rzecz Zamawiającego jedynie 
za jego pisemną zgodą.  

§ 6.  
Powstrzymanie si ę od wykonania umowy 

 
1. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o wszytkach sytuacjach, w których 

Wykonawca mógłby narazić się na konflikt interesów w rozumieniu Kodeksu Etyki 
Radcy Prawnego/ Adwokata ( konflikt interesów). 

2. Wykonawca  ma obowiązek powstrzymać się od działania w sprawie, gdyby ujawnił 
się konflikt interesów podmiotów przez niego obsługiwanych lub gdyby zagrożona 
została jego bezstronność, niezależność albo mógłby zostać naruszony obowiązek 
zachowania tajemnicy. 

3. Z chwilą ujawnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 i 2, Wykonawca obowiązany 
jest niezwłocznie wyłączyć się ze sprawy, a o potrzebie i przyczynach wyłączenia 
powiadomić Zamawiającego. 

4. W zakresie powstrzymywania się od wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 1-3 
odpowiednio stosuje się obowiązujące zasady etyki zawodowej odpowiednio radcy 
prawnego lub adwokata.  

 
§ 7.  

Zasady wynagradzania Wykonawcy oraz terminy zapłaty  
 

1. Wynagrodzenie za usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy ustala się w 
wysokości  ……………………… zł. (słownie: ……………………  00/100) miesięcznie 
plus podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z obowiązującą stawką.  

2. Razem za cały okres świadczenia usług Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
brutto…. 

3. Wysokość wynagrodzenia jest ostateczna i nie może ulec podwyższeniu oraz stanowi 
ona ekwiwalent ze wykonanie wszystkich obowiązków określonych w niniejszej 
umowie przez Wykonawcę (wynagrodzenie ryczałtowe). 

4. Wynagrodzenie obejmuje także koszty dojazdu Wykonawcy związane w wykonaniem 
przedmiotu zamówienia w obrębie województwa śląskiego  

5. W uzasadnionych przypadkach jeśli zajdzie konieczność świadczenia pomocy 
prawnej i doradztwa prawnego przez Wykonawcę poza granicami województwa 
śląskiego i granicami Rzeczypospolitej, Zamawiający pokryje koszty dojazdu, 
przyjazdu, noclegu i innych uzasadnionych wydatków jakie poniesie Wykonawca, 
wedle zasad obowiązujących pracodawców rozliczających koszty wykonania zadań 
służbowych przez pracowników poza miejscowością, w której znajduje się siedziba 
Pracodawcy na zasadach określonych w przepisach odrębnych.  

6. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Wykonawcy przysługuje  
dodatkowe wynagrodzenie tytułem zasądzonych od przeciwnika kosztów zastępstwa 
prawnego pod warunkiem ich wyegzekwowania.  

7. Zamawiający  zwróci  Wykonawcy wszystkie koszty poniesione przez niego w celu 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w szczególności opłat sądowych i 
skarbowych. Warunkiem otrzymania zwrotu będzie przedstawienie Zamawiającemu 
faktur lub innych dowodów wpłat za powyższe czynności.  

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w terminie 21 dni licząc od dnia 
doręczenia  faktury, na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez 
Wykonawcę fakturze VAT. 

9. Wykonawca powinien potwierdzić doręczenie faktury w sekretariacie Zamawiającego.  
10. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
11. W przypadku opóźnienia  w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe 
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12. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie wykonanych 
przez niego prac w danym miesiącu.  

13. Zamawiający posiada Numer Identyfikacji Podatkowej  641-238-03-11 i upoważnia 
Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

    
 
 

§ 8. 
Reprezentacja w toku wykonywania umowy 

 
1. Wykonawca wyznacza jako koordynatora obsługi prawnej Zamawiającego radcę 

prawnego/adwokata……………………………………. 
2. Dodatkowo do kontaktów z Zamawiającym uprawnieni są: 

………………………………………………………………. 
1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego  w toku wykonania 

niniejszej umowy jest: 
 …………………………………………… 

2. Dodatkowo Zamawiający wyznacza ………………………… jako osobę 
odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą. Osoba ta będzie 
odpowiedzialna za odbieranie i przekazywanie informacji, materiałów i 
dokumentów, ustalanie zakresu prac oraz terminu ich wykonania. 
 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a. W wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto przypadającego 

Wykonawcy za pozostały  do końca trwania umowy okres, o którym mowa  z § 10 ust. 
1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

b. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 pkt 8 umowy, w wysokości 
0,5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  

2. Kary mogą być kumulowane, tj. jeśli Wykonawca dokona naruszenia skutkującego 
obowiązkiem zapłaty kary umownej jest zobowiązany do zapłaty tejże kary umownej 
za każde oraz każdorazowe naruszenie. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 

4. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek przyczyn 
nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania 
uzupełniającego. 
 

 
§ 10 

Czas trwania umowy,  odst ąpienie  od umowy i jej rozwi ązanie   
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia  

31 sierpnia 2011 r.  
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie z ważnych powodów, za które 
uznaje min.: 

a. Wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej powstałej wskutek 
nienależytej staranności w świadczeniu pomocy prawnej, 

b. Ogłoszenie likwidacji, upadłości lub rozwiązania Firmy Wykonawcy, 
c. Utratę przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji obowiązków 

wynikających z umowy, 
d. Naruszenia zasad poufności, o których mowa w  § 5 umowy 
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e. Niedopełnienia obowiązku wynikającego z § 6  ust. 3 umowy, 
f. Zmiany osób wskazanych do wykonania zamówienia bez wiedzy i zgody 

Zamawiającego, 
g. Zachowań Wykonawcy godzących  w powagę urzędu, który reprezentuje i 

innych zachowań niezgodnych z kodeksem etyki zawodowej  
h. Utraty zaufania Zamawiającego wobec Wykonawcy.   

  
3. W razie: 

a. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy,  

a) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność rezygnacji przez 
Zleceniodawcę z części zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę,  
 

b) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających świadczenie usług wskutek działania 
siły wyższej, 
Wykonawca  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach.  
 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności 

5. Za przypadek siły wyższej uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią 
niezależnie od woli Zamawiającego i po zwarciu Umowy, a którym Zamawiający nie 
mógł zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności udaremniające całkowicie lub 
częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, strajk, wojna, 
mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz.  

 

 

§ 11 
Zmiany w umowie  

 

a. Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 144 PZP zmianę istotnych postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy pod warunkiem wystąpienia  następujących przypadków 

b. zmiany obowiązującej stawki  podatku od towarów i usług, 
c.  zmian  osób świadczących pomoc prawną i doradztwo prawne. Zmiana taka 

dopuszczalna jest jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że 
Wykonawca wykaże, że osoby, które będą realizować przedmiot zamówienia 
będą posiadały kwalifikacje zawodowe i doświadczenie takie jakie  było 
warunkiem udziału w postępowaniu. Wykonawca na tę okoliczność przedłoży 
stosowne dokumenty. 

§ 12  
Dokumentacja i jej przechowywanie 

 
1. Dokumentacja związana ze świadczeniem pomocy prawnej i doradztwa 

prawnego przechowywana będzie co do zasady w siedzibie Zamawiającego. 
2. Z chwilą zakończenia umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

przekazania Zamawiającemu wszelkich otrzymanych materiałów oraz 
dokumentów. Dodatkowo Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku 
wątpliwości, wszelka dokumentacja stanowi i stanowić będzie własność 
Zleceniodawcy.   

1. Po zakończeniu realizacji umowy strony Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 
na jego  pisemny wniosek całość pozostałej dokumentacji związanej z 
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wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wniosek o wydanie dokumentacji należy 
skierować do w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji umowy. Po upływie 
tego terminu Wykonawca zniszczy  pozostałe dokumenty związane z realizacją 
przedmiotu umowy..  

 
 

§ 9. 
Postanowienia ko ńcowe 

 
1. Wszelkie spory, jakie mogą wynikać między Stronami na tle realizacji niniejszej 

umowy bądź interpretacji jej postanowień Strony będą się starały załatwiać ugodowo, 
a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia Strony poddadzą zaistniały spór pod 
rozstrzygniecie Sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przysługujących 
Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy na osoby trzecie. Wzmiankę o 
zakazie przelewu wierzytelności Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na 
wystawianych przez siebie fakturach VAT. 

3. Niezależnie od odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie 
umowy, którą ponosi Wykonawca względem Zamawiającego, ponosi on także 
odpowiedzialność w takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający względem osób trzecich, jednostek organizacyjnych, organów 
administracji publicznej w sytuacji, gdy odpowiedzialność Zamawiającego względem 
w/w podmiotów powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

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

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia 
Kodeksu cywilnego 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron.  

 
 
 
 
Zamawiający:        Wykonawca:   
 
 


