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Węgliniec: Obsługa prawna Gminy W ęgliniec w 2012 roku  

Numer ogłoszenia: 429362 - 2011; data zamieszczenia : 16.12.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, 

tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 

2012 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiot zamówienia: 

Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2012 roku (znak sprawy: PR.271.42.2011.ZP) Kod CPV : 79 11 

00 00 - 8 usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 2. Zakres przedmiotu 

zamówienia obejmuje: 2.1. Stałą obsługę prawną Urzędu i Rady Miejskiej, prowadzoną przez osobę 

lub podmiot spełniający wymogi ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (t. jedn. Dz.U. z 

2002r. Nr 123 poz. 1058 z póŜn. zm.)lub ustawy z dnia 6 lipca 1982r. po radcach prawnych (tj. Dz. U 

z 2010r., Nr 10, poz. 65 z późn. zm.), a w szczególności: 2.1.1 Opiniowanie pod względem 

zgodności formalno - prawnej: a) aktów prawnych Burmistrza b) aktów prawnych Rady Miejskiej c) 

projektów umów i porozumień d) pism niezbędnych w postępowaniu sądowym e) projektów pism w 

postępowaniu administracyjnym bądź innym orzekającym, 2.1.2. Przygotowywanie: a) aktów 

prawnych Burmistrza, b) aktów prawnych Rady Miejskiej, c) projektów umów i porozumień, 2.1.3. 

Udzielanie porad oraz wyjaśnień pracownikom urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych (tj. 



Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli) w zakresie 

stosowania prawa. Usługa powinna być realizowana w siedzibie Zamawiającego w dniach: wtorek, 

czwartek - co najmniej przez 3 godz. W sprawach pilnych Zamawiający otrzyma od wykonawcy 

opinie prawną telefonicznie, faksem lub e-mailem w innych godzinach niŜ wyznaczone dla obsługi 

Zamawiającego. 2.1.4.Sporzadzanie opinii prawnych. 2.1.5. Udzielanie informacji o zmianach w 

obowiązującym stanie prawnym. 2.1.6. Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w sesjach 

Rady Miejskiej oraz do obecności w siedzibie Urzędu co najmniej 2 godz. przed rozpoczęciem sesji. 

2.1.8. występowanie w charakterze pełnomocnika Gminy w postępowaniu sadowym, 

administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi. Wynagrodzenie z tytułu zasądzonych 

kosztów procesu wypłacone zostanie Wykonawcy, po ich wyegzekwowaniu od strony 

przegrywającej po doliczeniu naleŜnego podatku VAT, w terminie 7 dni od daty przełoŜenia faktury 

VAT na rachunek bankowy Wykonawcy. 2.2. Stałą obsługę prawną Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Węglińcu, prowadzoną przez osobę lub podmiot spełniający wymogi ustawy z 

dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (t. jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 123 poz. 1058 z póŜn. zm.)lub 

ustawy z dnia 6 lipca 1982r. po radcach prawnych (tj. Dz. U z 2010r., Nr 10, poz. 65 z późn. zm.), a 

w szczególności: 2.2.1. opiniowanie pod względem prawnym wewnętrznych aktów normatywnych 

2.2.2. udzielanie pracownikom MGOPS p0rad prawnych z zakresu wykonywanych przez ośrodek 

zadań własnych i zleconych. 2.2.3. opiniowanie (na wniosek Kierownika) pod względem prawnym 

decyzji administracyjnych 2.2.4. występowanie w charakterze pełnomocnika Kierownika MGOPS w 

postępowaniu sadowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi 2.2.5. usługa 

powinna być realizowana w siedzibie MGOPS w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 40 jeden raz w 

tygodniu - co najmniej przez 4 godz. 2.3. Stałą obsługę prawną Zakładu Usług Komunalnych w 

Węglińcu, prowadzoną przez osobę lub podmiot spełniający wymogi ustawy z dnia 26.05.1982r. 

Prawo o adwokaturze (t. jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 123 poz. 1058 z póŜn. zm.)lub ustawy z dnia 6 lipca 

1982r. po radcach prawnych (tj. Dz. U z 2010r., Nr 10, poz. 65 z późn. zm.), a w szczególności: 

2.3.1. udzielanie pracownikom ZUK porad prawnych 2.3.3. prowadzenie spraw windykacyjnych i 

sadowych w imieniu Zakładu Usług Komunalnych 2.3.4. usługa powinna być realizowana w siedzibie 

ZUK w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 40 jeden raz w tygodniu - co najmniej przez 2 godz. 3. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości 

składania ofert wariantowych 5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 6. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Ustala się następujące 

warunki płatności. 8.1.Wartość umowy nie moŜe zostać podwyŜszona w drodze aneksu do niniejszej 

Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy 

8.2. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. 



NIP - 615-18-08-660 8.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do 

siedziby Zamawiającego.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

• Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających wysokości do 20% zmówienia 

podstawowego. Zakres moŜe obejmować udzielanie mieszkańcom gminy, raz w tygodniu (w 

wyznaczonym przez Zamawiającego dniu) porad prawnych. Usługa obejmuje porady w zakresie 

prostych czynności nie wymagających sporządzania dokumentów dla obsługi Zamawiającego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.11.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia w/w warunek, jeŜeli Wykonawca będzie 

wpisany na listę adwokatów prowadzona przez właściwą Okręgową Radę Adwokacką lub na 

listę radców prawnych prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał (lub 

wykonuje) w ciągu ostatnich trzech lat prze upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą 

na udzielaniu pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o wartości 

minimum 30 000,00 zł brutto 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe usługa 

będzie wykonywania przez co najmniej jednego radcę prawnego lub adwokata 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję  

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 

Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień  



• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.wegliniec.pl 



Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy i 

Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

28.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec 

Sekretariat - pokój nr 21. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


