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OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU 

 
 
 
 
 
 

Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. , poz. 1843, z póź. Zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” – 
zamówienie dotyczy usług społecznych pod nazwą: 

 
 

 

Świadczenie usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej Działu ds. Inwestycji 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

 

 

o wartości zamówienia poniżej 750 000 euro 

 

Zamawiający:  

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

ul. Pańska 3 

00-124 Warszawa 

 

  

Znak sprawy: 03/2020/MSN/US 
Warszawa, dnia 04.12.2020 r.  
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Rozdział 1 
Informacje ogólne 

1. Zamawiającym jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Pańskiej 3, 00-
124 Warszawa, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 58/2005, posiadające NIP 525-234-18-32 i Regon 
140187435, zwane dalej „Zamawiającym”. 

2. Postępowanie prowadzi: Dział Inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,  
Dane teleadresowe Zamawiającego: 

a) adres do korespondencji: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Pańska 3, 00-
124 Warszawa, 

b) numer telefonu: tel.: 22 656 69 72 
c) adres poczty e-mail: newbuilding@artmuseum.pl   
d) godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o w związku z art. 
138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 
r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o 
postanowienia niniejszego ogłoszenia.  

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

5. Miejsce publikacji ogłoszenia: 

- strona internetowa MSN www.artmuseum.pl (zakładka BIP), 

Rozdział 2  
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej Działu 
ds. Inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.   

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 do OoZ  

3. Istotne postanowienia umowy (IPU) – stanowi załącznik nr 2 do OoZ. 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

79.10.00.00-5 – usługi prawnicze 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. PODWYKONAWCY: 

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania 
przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę z podwykonawców z wyjątkiem umów o współpracy. 

 

Rozdział 3  
Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: przez 24 miesiące (świadczenie usługi od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.). 

Rozdział 4 
Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 
ust. 5 pkt. 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy. 

mailto:newbuilding@artmuseum.pl
http://www.artmuseum.pl/
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2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
- w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany  jest wykazać, iż posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 zł (słownie: 
jeden milion złotych 00/100); 
 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
a)  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie świadczył/świadczy nieprzerwanie co 
najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze jednostek sektora finansów publicznych 
będących muzeami  w rozumieniu ustawy o muzeach, przez okres co najmniej 24 miesięcy, 
której zakres obejmował lub obejmuje minimum: 

 opiniowanie pod względem formalnym, prawnym i redakcyjnym projektów aktów 
prawnych; 

 udzielanie porad, konsultacji, 

 sporządzanie opinii prawnych, 

 opiniowanie projektów umów,  

 opiniowanie i weryfikację dokumentacji w zakresie zamówień publicznych, 

 udzielenie pomocy prawnej w zakresie działalności finansowej i wykonania 
budżetu, 

 prowadzenie postępowań sądowych oraz administracyjnych i reprezentowanie 
przed sądami (zastępstwo procesowe), organami i urzędami administracji 
publicznej, 

 

b) w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że 
dysponuje lub będzie dysponował min. 2 osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.: 
posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego lub są 
prawnikami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez 
prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2016.1874 
późn. zm.), każda z osób powinna posiadać: 

 minimum 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub 
adwokata lub prawnika zagranicznego, liczone od dnia uzyskania wpisu na listę 
radców prawnych lub adwokatów lub prawnika zagranicznego; 

 minimum 24 miesięczne doświadczenie w  ciągłej obsłudze prawnej inwestycji (z 
wyłączeniem inwestycji liniowych) o wartości robót budowlanych co najmniej 
300.000.000 zł brutto (słownie: trzysta milionów zł), obejmujące łącznie co 
najmniej udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych, a także 
doświadczenie procesowe przed organami administracji oraz sądami 
powszechnymi. Usługa powinna ta trwać, bez przerwy, co najmniej 12 miesięcy dla 
etapu robót budowlanych i dotyczyć tej samej inwestycji; 

 doświadczenie w przygotowaniu min. 5 szt. SIWZ o wartości zamówienia nie 
mniejszej niż 1 mln zł brutto, 

https://sip.lex.pl/#/akt/16974525/2016-11-22/event
https://sip.lex.pl/#/akt/16974525/2016-11-22/event
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 doświadczenie w realizacji minimum 5 usług polegających na zastępstwie 
Inwestora przed KIO, z pozytywnym skutkiem dla obsługiwanego Klienta, 

 

Zamawiający wskazuje, że wymagać będzie, aby osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób 
na spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu brały fizyczny udział w wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia.  
 

Wykonawca winien samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu. W przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawca który będzie realizował zakres 
usługi dotyczący obsługi prawnej musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 2 
pkt 2), natomiast warunki określone w ust. 2 pkt 3) musi spełniać każdy z wykonawców występujących 
wspólnie lub obaj łącznie. 

 

Rozdział 5 
Wykaz dokumentów i oświadczeń, wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą składają: 
1) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert - wg treści określonej w Załączniku nr 4 do OoZ, 
2) aktualny na dzień złożenia wykaz usług wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

3) aktualny na dzień złożenia wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zamawiający nie 
dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów). Z wykazu musi jednoznacznie wynikać 
spełnianie warunku opisanego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 3 lit. b) OoZ. Wzór wykazu stanowi 
załącznik nr 6 do OoZ. 

4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w 
wysokości nie niższej niż 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) wystawioną 
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z opisem 
zamieszczonym w rozdziale 4 ust. 2 pkt 2) OoZ 

2. Wymienione w ust. 1 oświadczenia oraz w wykazy należy złożyć w formie oryginału natomiast 
pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale 5 należy złożyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Poświadczenie następuje w formie pisemnej. 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez danego Wykonawcę. 

5. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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Rozdział 6 
Zasady składania ofert wspólnych 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania. 

3. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być 
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących 
wspólnie. 

4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców 
występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
6. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej (konsorcjum), oferta powinna zawierać: 

1) Wskazanie lidera konsorcjum w formularzu oferty, 
2) Oryginał lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

3) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 OoZ złożone przez każdego z 
Wykonawców we własnym imieniu. 

Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie 
potwierdza również brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy. 

7. Korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem 
konsorcjum).  

 

Rozdział 7 
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 

1) pisemnie na adres: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa 
(sekretariat) lub 

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: newbuilding@artmuseum.pl  

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść OoZ. Dokonaną zmianę OoZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej. Każda 
wprowadzona zmiana staje się integralną częścią OoZ. 

3. Postępowanie oznaczone jest znakiem 03/2020/MSN/US Wykonawcy winni we wszelkich 
kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

Rozdział 8 
Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

mailto:newbuilding@artmuseum.pl
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Rozdział 9 
Termin związania ofertą 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

Rozdział 10 
Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej 

niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone.  
3. Treść oferty musi odpowiadać treści OoZ. 
4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, 

złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.  
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką biurową i złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  
6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.  
7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i 

składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 
uprawnione. 

8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 
cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby 
uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty.  

9. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
10. Zapis ustępów 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.  
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
12. Zalecane jest aby wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne 

dokumenty, były parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty. 
Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów, jak też ich poświadczonych za zgodność 
z oryginałem kopii.  

13. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w 
sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej 
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie 
od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty 
oświadczenie o treści „informacje zawarte na stronach od nr ... do nr... stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.  

15. Wraz z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca do oferty 
załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz z wykazaniem 
spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia.  

16. W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako 
tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn 
faktycznych i wykazania spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania 
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zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. 
Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie. 

17. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu 
zachowania ich poufności - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.).  

18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca w trakcie postępowania będzie składał 
dokumenty lub informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w celu skuteczności ich 
zastrzeżenia musi wraz z ich złożeniem jednoznacznie wskazać, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa i jednocześnie wykazać, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

19. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 
odtajnieniem.  

20. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszym 
OoZ.  

21. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić wg wzoru formularza ofertowego 
stanowiącego Załącznik nr 3 do OoZ, bądź zgodnie z jego treścią. Wykonawca nie powinien 
dokonywać żadnych istotnych zmian (merytorycznych) we wzorze druku formularza ofertowego, 
opracowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zaleca umieszczenie niniejszego załącznika na 
początku składanej oferty.  

22. Niezastosowanie wzoru określonego w Załączniku nr 3 do OoZ nie spowoduje odrzucenia oferty, 
jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia 
zawarte we wzorze oferty.  

23. Oferta musi zawierać:  
1) wypełniony formularz ofertowy z uwzględnieniem informacji zawartych we wzorze 

formularza oferty (Załącznik nr 3 do OoZ), 
2) wykaz wykonanych usług wraz z dowodami oceniany w kryterium Doświadczenie 

Wykonawcy (Załącznik nr 5a do OoZ), załącznik 5b oceniany w podkryteriach 1-4, 
3) wykaz osób Załącznik nr 6 do OoZ,  
4) oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 5 OoZ,  
5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

24. Oferta może być złożona jedynie w formie pisemnej i należy ją złożyć w zaklejonym, nienaruszonym 
opakowaniu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Dział Inwestycji, PKiN pl. Defilad 1 00-
901 Warszawa, pok. nr 906, IX piętro. 

25. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób: 
1) opis zawartości koperty Świadczenie usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej Działu ds. 

Inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. - postępowanie nr 03/2020/MSN/US”, 
2) adresat: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Dział Inwestycji pl. Defilad 1 00-901 

Warszawa, pok. nr 906 IX piętro, 00-124 Warszawa, 
3) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk 

pieczęci), 
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w 
przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 
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26. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany 
lub wycofania oferty może dokonać tylko osoba odpowiednio upoważniona. O wprowadzeniu 
zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie 
zawiadomić Zamawiającego. 

27. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem 
„ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu 
Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

28. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego 
terminu składania ofert. 

 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1 Miejsce składania ofert:  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Dział Inwestycji, PKiN pl. Defilad 
1 00-901 Warszawa, pok. nr 906, IX piętro. 

Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do komisji 
przetargowej w terminie wyznaczonym na otwarcie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, nie będzie 
brała udziału w postępowaniu. 

2 Termin składania ofert: do 08.12.2020 r. do godz. 11:00. 

3 Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Pańska 3, 
00-124 Warszawa. 

4 Termin otwarcia ofert: 08.12.2020 r. do godz. 11:30. 

5 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz inne zainteresowane osoby mają prawo być obecni 
podczas otwarcia ofert. 

6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

Rozdział 12 
Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto oferty w formularzu ofertowym stanowiącym 
Załącznik nr 3 do OoZ obejmującą wszystkie koszty i nakłady związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia w zakresie wynikającym wprost z dokumentu OoZ jak również nie ujęte w tym 
dokumencie, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z normami i obowiązującymi 
przepisami. 

2. Cena brutto oferty jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu 
umowy jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty opłat pośrednich, 
celnych, podatek od towarów i usług (VAT), ubezpieczenie oraz inne usługi/koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia, etc. 

3. Przy kalkulowaniu oferty, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania Zamawiającego 
opisane w OoZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest kalkulując cenę uwzględnić wysokości minimalnego wynagrodzenia 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.), 
zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę - bez proponowania rozwiązań wariantowych. 
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były 

podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania, tj.: 

a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół, 
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b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w 
górę. 

 

Rozdział 13 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje 
następujące kryteria oceny ofert: 

2.  
1) Cena - waga 50%, 

 
2) Doświadczenie Wykonawcy - waga 50%, 

 
A. Podkryterium 1 „Obsługa instytucji kultury” – max – 30% 
B. Podkryterium 2 „Reprezentacja w sporze” – max – 10% 
C. Podkryterium 3 „Reprezentacja w post. upadłościowe/restrukturyzacyjne” – max – 6% 
D. Podkryterium 4 „Reprezentacja w post. dot. roszczeń” – max – 4% 

 
 

3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) Kryterium „Cena”  

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie 
łącznej ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny 
zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

Cmin 
C = ------------------------------- x 50 pkt 

Cbad 

 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena Cmin - najniższa cena spośród 
badanych ofert Cbad - cena oferty badanej 
 

2) Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” 
 
A. Podkryterium 1 „Obsługa instytucji kultury” 
 
Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
Wykazu wykonanych usług ocenianych w podkryterium „Obsługa instytucji kultury” (wzór 
wykazu stanowi Załącznik nr 5b do OoZ) wraz z dołączonymi dowodami potwierdzającymi 
należyte ich wykonanie. 
Dowodami potwierdzającymi czy usługi wymienione w Załączniku nr 5b do OoZ zostały 
wykonane należycie są: 

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,. 

Referencje mogą zostać złożone w formie kopii. 
W przypadku, gdy Zamawiający (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) jest 
podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
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W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
Za każdy dodatkowy rok (12 miesięcy) ponad 24 miesiące należytego wykonywania usług doradztwa 
prawnego/obsługi prawnej dla instytucji kultury spełniający niżej wskazane wymagania, którego 
należyte wykonanie zostało potwierdzone załączonymi dowodami Zamawiający przyzna 10 pkt, w 
przypadku braku dowodów 5 pkt (jednak nie więcej niż 30 pkt). 
 
Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane jedynie takim usługom (umowom) wykazanym 
w Wykazie wykonanych usług ocenianych w kryterium Doświadczenie Wykonawcy, podkryterium 1 
„Obsługa instytucji kultury” które spełniają łącznie następujące przesłanki: 

- została wykonana przez Wykonawcę (Zamawiający nie dopuszcza w tym kryterium, w celu 
wykazywania doświadczenia, polegania na zasobach innych podmiotów), w przypadku złożenia 
oferty przez konsorcjum dopuszczalne jest wykazywanie usług realizowanych przez 
któregokolwiek/każdego z konsorcjantów, 

- została wykonana w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo jest 
obecnie wykonywana z zastrzeżeniem, że w przypadku usługi wykonywanej, wykonana część 
musi spełniać wszystkie wymogi (wymagany czas trwania, wartość itd.), 

- przedmiotem umowy była obsługa prawna procesu inwestycyjnego instytucji kultury o wartości 
robót budowlanych co najmniej 300 000 000,00 zł brutto (słownie: trzysta milionów zł), 
obejmująca łącznie co najmniej udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, 
doświadczenie w reprezentacji procesowej, rozliczaniu inwestycji (w tym roszczenia dodatkowe), 

- usługa musi dotyczy tej samej inwestycji, 
- do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi (umowy lub 

referencje zawierające szczegółowy opis przedmiotu umowy). 
W przypadku aneksowania umowy, aneksy są traktowane jako część umowy. W takim przypadku 
sumuje się wartości umowy i aneksów oraz czas trwania umowy i aneksów. Aneksy nie są punktowane 
jako odrębne usługi (umowy). 
 
Jeżeli w ww. wykazie wykazana zostanie umowa obecnie wykonywana, może być ona oceniana 
wyłącznie w przypadku, kiedy dowód potwierdzający należyte wykonywanie umowy został 
wystawiony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy i nie wcześniej niż na 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zwracania się o wyjaśnienia w zakresie złożonego wykazu lub 
referencji. 
 
UWAGA !!!  W przypadku niespełnienia choćby jednej przesłanki w zakresie poszczególnej pozycji, 
za tą pozycję nie będą przyznawane punkty. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia 
dokumentów w tym zakresie. Wykonawca winien złożyć wykaz z którego jednoznacznie będzie 
wynikało spełnienie wszystkich przesłanek opisanych w kryterium doświadczenie Wykonawcy 
(Rozdział 13 ust. 2 pkt 2)). 
Wykonawca w powyższym podkryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 

 

B. Podkryterium 2 „Reprezentacja w sporze” 

Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane Wykonawcy za wykazanie iż reprezentował inwestora 

publicznego (Zamawiającego) w sporze dotyczącym zapłaty z tytułu gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, wystawionej na jego rzecz o wartości przedmiotu sporu powyżej 1 mln zł brutto. 
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Zamawiający wymaga aby Pełnomocnikiem w postępowaniach wykazanych w podkryterium 2 

„Reprezentacja w sporach” były osoby wskazane w wykazie osób na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem 4 ust. 2 pkt 3) lit. b) 

 

 

Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu 

wykonanych usług ocenianych w podkryterium (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5b do OoZ) W 

wykazie Wykonawca powinien zawrzeć m.in. informację dot. wskazania właściwego sądu oraz 

sygnatury, statusu Klienta (Zamawiający, Inwestor, Wierzyciel), wartość postępowania oraz informację 

kto był pełnomocnikiem w postępowaniu. 

Wskazane usługi w kryterium oceny ofert nie mogą się powtarzać z usługami wykazanymi w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale 4 OoZ. 

Za każdy wykazany spór (zgodny z opisem w przedmiotowym podkryterium) Zamawiający przyzna 2 

pkt (jednak nie więcej niż 10 pkt) zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Liczba sporów spełniających wymagania 
niniejszego podkryterium 

D- liczba punktów przyznanych badanej 
ofercie w kryterium „Doświadczenie 

Wykonawcy” 
Podkryterium 2 „Reprezentacja w sporze” 

0 0 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 i więcej 10 

 

Wykonawca w powyższym podkryterium może otrzymać maksymalnie 10 pkt.  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwracania się o wyjaśnienia w zakresie złożonego wykazu. 
 
UWAGA !!!  W przypadku niespełnienia choćby jednej przesłanki w zakresie poszczególnej pozycji, 
za tą pozycję nie będą przyznawane punkty. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia 
dokumentów w tym zakresie. Wykonawca winien złożyć wykaz z którego jednoznacznie będzie 
wynikało spełnienie wszystkich przesłanek opisanych w kryterium doświadczenie Wykonawcy 
(Rozdział 13 ust. 2 pkt 2)). 
 

C. Podkryterium 3 „Reprezentacja w post. upadłościowym/restrukturyzacyjnym”  

 

Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane Wykonawcy za wykazanie iż reprezentował inwestora 

publicznego (Zamawiającego) w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym wykonawcy 

robót budowlanych w zakresie roszczenia w wysokości powyżej 1 mln zł. 
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Zamawiający wymaga aby Pełnomocnikiem w postępowaniach wykazanych w podkryterium 3 

„Reprezentacja w post. upadłościowym/restrukturyzacyjnym” były osoby wskazane w wykazie osób na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem 4 ust. 2 pkt 3) lit. 

b) 

Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu 

wykonanych usług ocenianych w podkryterium  (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5b do OoZ) W 

wykazie Wykonawca powinien zawrzeć m.in. informację dot. wskazania właściwego sądu oraz 

sygnatury, statusu Klienta (Zamawiający, Inwestor, Wierzyciel), wartość postępowania i jego rodzaj 

oraz informację kto był pełnomocnikiem w postępowaniu. 

Wskazane usługi w kryterium oceny ofert nie mogą się powtarzać z usługami wykazanymi w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale 4 OoZ. 

Za każdy wykazany spór (zgodny z opisem w przedmiotowym podkryterium) Zamawiający przyzna 2 

pkt (jednak nie więcej niż 6 pkt) zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Liczba sporów spełniających wymagania 
niniejszego podkryterium 

D- liczba punktów przyznanych badanej 
ofercie w kryterium „Doświadczenie 

Wykonawcy” 
Podkryterium 3 „Reprezentacja w post. 
upadłościowym/restrukturyzacyjnym” 

0 0 

1 2 

2 4 

3 i więcej 6 

 

Wykonawca w powyższym podkryterium może otrzymać maksymalnie 6 pkt.  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwracania się o wyjaśnienia w zakresie złożonego wykazu. 
 
UWAGA !!!  W przypadku niespełnienia choćby jednej przesłanki w zakresie poszczególnej pozycji, 
za tą pozycję nie będą przyznawane punkty. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia 
dokumentów w tym zakresie. Wykonawca winien złożyć wykaz z którego jednoznacznie będzie 
wynikało spełnienie wszystkich przesłanek opisanych w kryterium doświadczenie Wykonawcy 
(Rozdział 13 ust. 2 pkt 2)). 
 

 

D. Podkryterium 4 „Reprezentacja w post. dot. roszczeń”  

 

Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane Wykonawcy za wykazanie iż reprezentował instytucję 

kultury (Zamawiającego) w postępowaniu sądowym dotyczącym roszczeń w procesie inwestycyjnym.  

 

Zamawiający wymaga aby Pełnomocnikiem w postępowaniach wykazanych w podkryterium 4 

„Reprezentacja w post. dot. roszczeń” były osoby wskazane w wykazie osób na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem 4 ust. 2 pkt 3) lit b) 
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Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu 

wykonanych usług ocenianych w podkryterium (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5b do OoZ) W 

wykazie Wykonawca powinien zawrzeć m.in. informację dot. wskazania właściwego sądu oraz 

sygnatury, statusu Klienta (Zamawiający, Inwestor, Wierzyciel), wartość postępowania oraz informację 

kto był pełnomocnikiem w postępowaniu. 

Za każdy wykazany spór (zgodny z opisem w przedmiotowym podkryterium) Zamawiający przyzna 2 

pkt (jednak nie więcej niż 4 pkt) zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Liczba sporów spełniających wymagania 
niniejszego podkryterium 

D- liczba punktów przyznanych badanej 
ofercie w kryterium „Doświadczenie 

Wykonawcy” 
Podkryterium 4 „Reprezentacja w post. 

dot. roszczeń” 

0 0 

1 2 

2 i więcej 4 

 

Wykonawca w powyższym podkryterium może otrzymać maksymalnie 4 pkt.  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwracania się o wyjaśnienia w zakresie złożonego wykazu. 
 
UWAGA !!!  W przypadku niespełnienia choćby jednej przesłanki w zakresie poszczególnej pozycji, 
za tą pozycję nie będą przyznawane punkty. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia 
dokumentów w tym zakresie. Wykonawca winien złożyć wykaz z którego jednoznacznie będzie 
wynikało spełnienie wszystkich przesłanek opisanych w kryterium doświadczenie Wykonawcy 
(Rozdział 13 ust. 2 pkt 2)). 
 

 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania 
niniejszego OoZ oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów 
uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem: 

LP = C + D 

 
gdzie: 

LP - całkowita liczba punktów przyznana ofercie, 
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”, 
D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” 

 

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę 

z niższą ceną, a jeżeli zostały oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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Rozdział 14 
Badanie i ocena ofert 

1. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę o udzielenie wyjaśnień 
dot. złożonych dokumentów lub treści oferty. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności, zbada czy: 
a) oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie, 
b) oferty zostały złożone w formie pisemnej, 
c) treść ofert odpowiada treści OoZ, 
d) czy nie zachodzi konflikt interesów (w tym m.in. czy Wykonawca składający ofertę nie 
świadczy usług na rzecz kluczowych kontrahentów Zamawiającego) 
KLUCZOWYMI KONTRAHENTAMI ZAMAWIAJĄCEGO SĄ: 

 Thomas Phifer and Partners z siedzibą w Nowym Jorku przy ul. Varick Street 180, 
 WARBUD S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, 
 ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondo ONZ 1, 
 PORTICO PROJECT MANAGEMENT Sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Spokojnej 5. 
 APA Wojciechowski Sp. z o.o., ul. Kamionkowska 32, 03-805 Warszawa, 
 Buro Happold Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. 
 TR Warszawa  ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa 

e) oferty nie zawierają błędów w obliczeniu ceny oraz czy cena nie jest rażąco niska, 
f) oferty nie są nieważne na postawie odrębnych przepisów prawa, 
g) do oferty zostały załączone wymagane pełnomocnictwa. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z 

ofertą wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do ich złożenia, chyba, że oferta 
nie spełnia innych wymagań określonych w pkt. a) - f). 

3. Jeżeli oferty spełniają wymagania określone w ust. 2, Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z OoZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 

oferty, 
d) niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. c) Wykonawca może nie zgodzić się na 
poprawienie omyłki przekazując Zamawiającemu, w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, 
o którym mowa powyżej, stosowne oświadczenie. Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na 
poprawienie omyłki oferta nie podlega dalszej ocenie.  

4. Jeżeli cena oferty będzie budziła wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty.  

5. Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień do Wykonawców, których oferty zostały 
pozytywnie ocenione w procedurze opisanej w ust. 2 i 3, w celu wykluczenia, czy zaoferowana 
cena lub jej istotne części składowe są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jeżeli 
Wykonawca nie udowodni, że zaoferowana cena lub jej istotne części składowe nie są rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, oferta nie podlega dalszej ocenie. 

6. Wykonawcy, których oferty zostały pozytywnie ocenione w procedurze opisanej w ust. 2 - 4 
zostaną poddani ocenie pod względem braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, w oparciu o przedłożone wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia 
wymienione w Rozdziale 5 OoZ. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń/dokumentów lub 
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oświadczenia/dokumenty będą zawierały błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
uzupełnienia oświadczeń/dokumentów w wyznaczonym terminie. Procedura wezwania do 
uzupełnienia danego oświadczenia/dokumentu jest jednorazowa. 

8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, w oparciu o kryteria określone w Rozdziale 
13 OoZ, spośród ofert pozytywnie ocenionych w ramach procedury opisanej w ust. 2-6 i zaprosi 
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do podpisania umowy. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania 
umowy, Zamawiający zaprosi do podpisania umowy kolejnego Wykonawcę z listy rankingowej. 

10. Procedura opisana w ust. 8 i 9 ma zastosowanie do kolejnych ofert. 
11. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, 
z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W ww. informacji Zamawiający 
zawrze również: 
a) uzasadnienie wyboru oraz poda nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 

b) informację o wykonawcach, których oferty nie zostały ocenione i przyczynie z jakiej oferta 
nie została oceniona. 

12. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 
a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania OoZ; 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

e) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania 
umowy, i nie było możliwości wybrania oferty kolejnego Wykonawcy, zgodnie ust. 9-10. 

13. Zamawiający niezwłocznie po unieważnieniu postępowania zamieści informację na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej o nieudzieleniu zamówienia. 

Rozdział 15 
Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem umowy) 
dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również umowy spółki 
cywilnej. 

3. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu polisę OC, 

o której mowa w § 3 ust. 1 IPU. 
 

Rozdział 16 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 

1 Istotne dla stron postanowienia umowy, stanowią Załącznik 2 do OoZ. 

2 Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączniku 
„Istotne postanowienia umowy”.  
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Rozdział 17 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej. 

 

Rozdział 18 
Klauzula RODO 

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 osobowych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. 

Pańska 3, 00-124 Warszawa;  

- inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pani Agnieszka Kosela, kontakt: adres 

e-mail: iod@artmuseum.pl; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

- Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym 

podmiotom lub osobom fizycznym uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie; 

- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny 

do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, lecz nie krócej niż liczony od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia okres wynikający z przepisów wydanych na podstawie art. 6 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 

z późn. zm.); 

- Potrzeba podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- 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. 

W celu potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 lub art. 14 RODO  Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 7 do OoZ. 

 

 

Wykaz załączników do OoZ: 

Załącznik 1 do OoZ Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 2 do OoZ Istotne postanowienia umowy  

Załącznik 3 do OoZ Wzór formularza ofertowego 

Załącznik 4 do OoZ Wzór oświadczenia 

Załącznik 5a i 5b do OoZ Wzór wykazu wykonywanych usług 

Załącznik 6 do OoZ Wzór wykazu osób 

Załącznik 7 do OoZ       Oświadczenie RODO      

 

 

Zatwierdzam 

Z upoważnienia Kierownika Zamawiającego 

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji 

Mikołaj Mundzik 

 

                                                                                              ___________________________ 

                                                                                    Warszawa dnia 4.12.2020 

 

 



1 | 5 

 

Załącznik nr 1 do OoZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Wprowadzenie 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej kompleksowej obsługi prawnej w zakresie 

dotyczącym działań Działu do spraw Inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (dalej 

Muzeum lub Zamawiający), w którego podstawowym zakresie znajdują się budowa nowego budynku 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (dalej Inwestycja). 

Inwestycja ma na celu zbudowanie zespołu budynków (budynek Muzeum oraz budynek TR Warszawa). 

Budynki będą zlokalizowane po północnej stronie placu Defilad od strony ulicy Marszałkowskiej. 

W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wybrany wykonawca prac 

projektowych – amerykańska pracownia projektowa Thomas Phifer and Partners.  

W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wybrany wykonawca robót 

budowlanych – WARBUD S.A.  

Ponadto Zamawiający zawarł umowę z Inżynierem kontraktu, którego zadaniem jest kompleksowe 

świadczenie usług na etapie projektowania, przetargu na wybór wykonawcy robót oraz wykonawstwa 

i w okresie gwarancji. 

 

II. Obowiązki Wykonawcy 

A. Zakres obowiązków Wykonawcy 

Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług stałej kompleksowej obsługi prawnej 

Zamawiającego w zakresie związanym z obsługą Działu do spraw Inwestycji. W zakresie obsługi 

mieszczą się wszelkie sprawy związane z działalnością, w tym związane z gospodarką 

nieruchomościami, infrastrukturą, procesem projektowania, procesem budowlanym wykonania 

nowego budynku, finansowaniem inwestycji, relacjami z kontrahentami Zamawiającego działającymi 

na podstawie już zawartych umów oraz umów, które będą zawarte w przyszłości, relacjami z Miastem 

st. Warszawa, organami administracji itp. W zakres zadań Wykonawcy nie wchodzą sprawy zw. z 

bieżącą obsługą działalności statutowej  prowadzonej przez Muzeum np. związane z kolekcją i obsługą 

wystaw. 

Zakres usług prawnych, w szczególności, będzie obejmował zagadnienia dotyczące: 

a) Prawo administracyjne; 

b) Postępowanie administracyjne; 

c) Prawo cywilne; 

d) Postępowanie cywilne; 

e) Prawo budowlane; 

f) Finanse publiczne; 

g) Gospodarka i obrót nieruchomościami; 

h) Zamówienia publiczne; 

i) Własność i użytkowanie gruntów, w szczególności dotyczących obszaru m. st. Warszawy; 

j) Ustawa o finansach publicznych; 

k) Prawo autorskie; 

l) Prawo upadłościowe 
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m) Prawo energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki umów 

przyłączeniowych. 

 

Wykonawca w ramach świadczenia usług będzie zobowiązany do: 

1) reprezentowania Zamawiającego w sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub 

innymi organami orzekającymi, we wszystkich instancjach, w sprawach związanych z realizacją 

inwestycji; Usługi reprezentacji obejmują obok reprezentacji na posiedzeniach i rozprawach, 

przygotowywanie pism procesowych. 

Wykonawca skieruje do wykonywania usługi osobę z uprawnieniami do reprezentacji o 
odpowiednim doświadczeniu. Zamawiający ma prawo do wskazania do wykonywania konkretnej 
usługi osoby spośród wskazanych w wykazie osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu 
zamówienia (załącznik do umowy).  

Wykonawca będzie prowadził rejestr postępowań sądowych; przy każdej sprawie będzie wpisywał 
informacje o stanie sprawy, otrzymanych i wysłanych pismach procesowych, wyznaczonych 
posiedzeniach oraz ich przebiegu. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia akt sprawy, które 
w chwili zakończenia Umowy przekaże Zamawiającemu. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw opisanych w niniejszym punkcie – Wykonawca będzie 
świadczył usługi w ramach należnego mu wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o zamówienie 
publiczne. 

2) reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych przed organami 

wydającymi decyzje administracyjne w sprawach związanych z realizacją inwestycji, we wszystkich 

instancjach,  

Wykonawca skieruje do wykonywania usługi osobę o odpowiednim doświadczeniu. Zamawiający 
ma prawo do wskazania do wykonywania konkretnej usługi osoby spośród wskazanych w wykazie 
osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw opisanych w niniejszym punkcie – Wykonawca będzie 
świadczył usługi w ramach należnego mu wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o zamówienie 
publiczne. 

3) wydawania pisemnych opinii prawnych we wszystkich sprawach na zlecenie zamawiającego, w tym 

m.in. dot. zasadności zgłaszanych przez inne podmioty roszczeń, przedstawianych dokumentów itd. 

Zamawiający określi zakres opinii prawnej oraz wyznaczy termin jej sporządzenia. Ustala się 3 

tryby określające terminy  

 Bardzo pilny – Wykonawca ma obowiązek sporządzić opinię prawną w terminie 2 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania zlecenia; 

 Pilny – Wykonawca ma obowiązek sporządzić opinię prawną w terminie do 4 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania zlecenia; 

 Normalny – Wykonawca ma obowiązek sporządzić opinię prawną w terminie do 6 dni 

kalendarzowych, wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru opinii prawych ze wskazaniem jej tematu, 

daty sporządzenia, osoby która opinię sporządziła. 

Zamawiający może przy zleceniu zaznaczyć, że wymaga podpisania opinii przez osobę o 

odpowiednim doświadczeniu, wykazaną przez wykonawcę w wykazie osób, które będą 

uczestniczyły w realizacji zamówienia. 

4) przygotowywanie projektów umów, opiniowanie projektów umów otrzymanych od innych 

podmiotów, pomoc prawna w prowadzonych negocjacjach dot. umów, wprowadzanie zmian do 

projektów oraz umów już zawartych.  
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5) opiniowania lub przygotowywania pism wychodzących od zamawiającego związanych z realizacją 

inwestycji pod kątem prawnym, w tym wskazania potencjalnych zagrożeń, skutków przekazania 

pism, itp. 

6) informowania na bieżąco osób odpowiedzialnych za realizację umowy po stronie Zamawiającego 

lub innych współpracujących z wykonawcą osób przy danym zleceniu o zmianie przepisów prawa 

wpływającą na działania Zamawiającego w zakresie prowadzenia inwestycji; 

7) informowania niezwłocznie osób odpowiedzialnych za realizację umowy po stronie Zamawiającego 

o dostrzeżonych uchybieniach (niezgodności z prawem) działań Zamawiającego oraz wskazywania 

dróg zapobieżenia skutkom takich naruszeń; 

8) informowania niezwłocznie osób odpowiedzialnych za realizację umowy po stronie Zamawiającego 

o dostrzeżonych zagrożeniach dla prawidłowej realizacji inwestycji;  

9) na zlecenie Zamawiającego przygotowywanie dokumentów wewnętrznych, w tym procedur 

wewnętrznych Zamawiającego (regulaminów, zarządzeń) itp.; 

10) wsparcia w przygotowywaniu pism, stanowisk itp. w związku z kontrolami działań Zamawiającego 

w zakresie zw. z prowadzeniem inwestycji (wsparcie dotyczyć będzie wyników kontroli 

przeprowadzonych oraz działań w trakcie postępowań kontrolnych); wsparcie obejmować będzie 

również usługi w zakresie postępowań dyscyplinarnych; 

11) udział w negocjacjach, rokowaniach, rozmowach, spotkaniach itp. w sprawach zw. z realizacją 

inwestycji, bez względu na to jakie podmioty będą brały w nich udział, w przypadku uznania przez 

Zamawiającego, że obecność prawnika jest niezbędna; 

12) udzielanie na bieżąco porad ustnie, mailem, pisemnie w sprawach zw. z realizacją inwestycji na 

zapytanie pracowników Zamawiającego; 

13) w zakresie zamówień publicznych: 

a) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub zamówienia 

wyłączonego ze stosowania ustawy Pzp, w szczególności zaopiniowanie posiadanych przez 

Zamawiającego dokumentów, stworzenie na ich podstawie kompletnej dokumentacji 

postępowania oraz wybór odpowiedniego trybu postępowania, mając na uwadze 

wszystkie posiadane przez Zamawiającego informacje (również w zakresie progu udzielania 

zamówień); 

b) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zamówienia 

wyłączonego ze stosowania ustawy Pzp w charakterze pełnomocnika Zamawiającego lub 

udział w pracach komisji przetargowej jako członek lub sekretarz w szczególności: 

- doradztwo przy formułowaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert 

oraz możliwości zmian umowy, 

- opiniowanie i przygotowywanie pism w toku postępowania, w tym: odpowiedzi na 

pytania oferentów i wyjaśnień do SIWZ, wezwań do złożenia wyjaśnień, wezwań do 

uzupełnienia dokumentów, 

- weryfikacja formalnoprawna dokumentacji przedkładanej przez wykonawców, 

- doradztwo przy dokonywaniu badania i oceny ofert, 

- kontrola dokumentacji w trakcie prowadzonego postępowania i po jego zakończeniu, 

c) reprezentowanie Zamawiającego w sporach przed KIO.  
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B. Miejsce świadczenia usług 

Usługi świadczone będą:  

1) na miejscu – w siedzibie Zamawiającego (Dział Inwestycji pl. Defilad 1, lub w biurze budowy pl. 

Defilad 1, a w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego – w nowej siedzibie Zamawiającego);  

Wykonawca będzie pełnił dyżur od poniedziałku do piątku przez cały okres realizacji umowy. 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości świadczenia obsługi 

prawnej przez radcę prawnego bądź adwokata w ramach tzw. dyżurów w wymiarze ok 24 godzin 

tygodniowo, przez min. 3 dni w tygodniu, w siedzibie Zamawiającego bądź na terenie jego działania. 

Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu co najmniej jednej osoby z listy 

osób biorących udział w realizacji zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach do świadczenia 

dyżurów. Zamawiający z Wykonawcą ustalą konkretne godziny świadczenia usług przed 

podpisaniem Umowy. Zmiana godzin (bez zmiany wymiaru dyżuru w tygodniu) nie będzie stanowiła 

zmiany Umowy.  

Zamawiający może wskazać z odpowiednim wyprzedzeniem, że w danym dniu na dyżur powinna 
stawić się inna niż zwykle osoba z personelu Wykonawcy (wskazana w ofercie) np. w przypadku 
umówienia spotkania, negocjacji itp. 

Dla pełnienia dyżurów Zamawiający zapewnia miejsce w swojej siedzibie wyposażone w biurko i 
krzesło. Zamawiający nie zapewnia komputera, obsługi telefonów, faxów, itp. Istnieje możliwość 
korzystania z Internetu i drukarki w siedzibie Zamawiającego. 

Ponadto na każde wezwanie Zamawiającego poza ustalonymi godzinami, Wykonawca będzie 
obowiązany do stawienia się w siedzibie Zamawiającego w sytuacjach wyjątkowych 
(nieprzewidywalnych, pilnych, itp.).  

2) w siedzibie Wykonawcy, 

3) w przypadku spraw polegających na reprezentacji przed sądami, organami orzekającymi, organami 

administracji wymagających obecności osoby z personelu wykonawcy - w siedzibie tego podmiotu; 

4) w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Warszawy (w wyjątkowych 

sytuacjach np. w przypadku uczestniczenia w radach budowy w pomieszczeniach na placu budowy 

itp.) 

 

C. Personel Wykonawcy 

Z wyjątkiem przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zapewni on wykonywanie usługi przez cały okres 

trwania umowy przez te same osoby.  Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy utraci on 

możliwość dysponowania daną osobą wówczas przedstawi do akceptacji Zamawiającemu inną 

spełniającą co najmniej warunki udziału w postępowaniu opisane w Rozdziale 4 Ogłoszenia o 

zamówieniu. W przypadku skierowania do obsługi danej spraw (Zlecenia) konkretnej umowy 

wymagane jest kontynuowanie świadczenia usług przez tę osobę chyba, że będzie to niemożliwe z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

Zmiana personelu wykonawcy dedykowanego do obsługi Umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. Zmiana taka będzie możliwa jedynie w przypadku, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą nie niższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego 

w ogłoszeniu o zamówieniu w odniesieniu do potencjału osobowego.  



5 | 5 

 

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w ogłoszeniu o zamówieniu zespół winien się składać z co 

najmniej 2 osób. 

Jak wskazano powyżej Zamawiający ma uprawnienie do wskazania konkretnej osoby spośród 

personelu Wykonawcy do obsługi danego zlecenia (sprawy). 

Zamawiający przewiduje, iż istnieje możliwość wykorzystania, przez każdą z oferowanych i 

realizujących przedmiot zamówienia osób, prawa do zawieszenia wykonywania usług (w szczególności 

– dotyczy to urlopów), w wysokości 4 tygodni (20 dni kalendarzowych) w ciągu 12 miesięcy. 

Zamawiający zastrzega przy tym, że maksymalnie jednorazowo, dana osoba, może zawiesić 

wykonywanie usług na okres 2 tygodni kalendarzowych. Wniosek o zawieszenie wykonywania usługi 

przez daną osobę należy przekazać Kierownikowi Zamawiającego w formie pisemnej, najpóźniej na 15 

dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wnioskowanego zawieszenia. Zamawiający, w ciągu 3 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania ww. wniosku, uwzględnia lub nie uwzględnia wniosku 

Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której zawieszeniu ulega, w tym samym czasie, 

usługa wykonywana przez więcej niż 1 osobę.  

W czasie zawieszenia wykonywania usługi przez daną osobę, Wykonawca ma obowiązek zapewnić na 

jej miejsce innego członka zespołu, który będzie, w zastępstwie, wykonywał zadania i czynności 

przewidziane dla osoby, której wykonywanie usługi zostało zawieszone. 

Czas reakcji Wykonawcy: 

1) Odpowiedź na e-mail – niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od chwili 

wysłania maila przez Zamawiającego; 

2) Odpowiedź na telefon – niezwłocznie, jednak maksymalnie w ciągu 3 godzin od chwili 

wysłania wiadomości tekstowej (SMS) lub telefonu przez Zamawiającego. 

 
D. Język świadczenia usług 

Usługi będą świadczone w języku polskim. Jednakże przynajmniej jedna z osób musi posiadać 

znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 

takiej potrzeby usługi będą świadczone w języku angielskim. 

E.  Terminy  

Wykonawca powinien świadczyć usługi niezwłocznie.  

Oprócz terminów wskazanych dla przygotowania opinii prawnych terminy przygotowania lub 

opiniowania, weryfikacji itd. pozostałych dokumentów będą ustalane przez Zamawiającego z 

uwzględnieniem stopnia skomplikowania zlecenia, obłożenia innymi zleceniami Zamawiającego itp. 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 24 miesięcy (świadczenie usługi nastąpi od 

01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.).  
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Umowa  

  (dalej jako „Umowa”)  

 

zawarta w dniu ………………….. r. w Warszawie pomiędzy: 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-124) przy ul. Pańskiej 3, wpisanym do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem 
RIK 58/2005, NIP 5252341832, REGON 140187435,reprezentowane przez: 

………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………. 

 dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

 

zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”. 

 
Umowa została zwarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak 
MSN: ……………………………….. w trybie 138o w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.). 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej Działu ds. Inwestycji 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy znajduje się w załączniku nr 1 do Umowy. 
 

§ 2 
Zasady ogólne 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością wymaganą w obrocie 
gospodarczym, ocenianą z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy oraz zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i najlepszą wiedzą oraz praktyką zawodową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że ani on, ani osoby koordynujące lub realizujące przedmiot Umowy, 
w czasie trwania Umowy, w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej, przed innymi 
urzędami oraz w toku wszelkich negocjacji handlowych lub czynności w sprawach innych podmiotów, nie 
będzie działać sprzecznie z interesami Zamawiającego. W szczególności Wykonawca powstrzyma się od 
działania w sprawie, gdyby ujawnił się konflikt interesów podmiotów przez niego reprezentowanych lub gdyby 
zagrożona została jego bezstronność, niezależność, albo mógłby zostać naruszony obowiązek zachowania 
tajemnicy, chyba że otrzymał zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem postępowań 
w ramach świadczenia Usług, tj. kosztów i opłat sądowych, opłat kancelaryjnych, opinii biegłych, opłaty od 
udzielonych pełnomocnictw, opłat postępowań administracyjnych. 

4. W przypadku, gdyby zasądzone zostały na rzecz Zamawiającego i na jego rzecz uiszczone / rozliczone 
zryczałtowane koszty zastępstwa procesowego (stosownie do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu) – są one należne Zamawiającemu, w przypadku gdyby 
koszty, o których mowa powyżej, zostały uiszczone na rachunek Wykonawcy, jest on zobowiązany do 
przekazania ich w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

 
 
 



Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

2 | S t r o n a  

Zrealizowano z budżetu 5.0.1. zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie” 

§ 3 
Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca na czas wykonywania umowy jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej, 
potwierdzającej jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu na kwotę nie 
niższą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia. Kopia polisy 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

2. Jeżeli ubezpieczenie wygasa w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową 
polisę nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia. 

3. W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub nieprzedstawienia polisy w terminie 
określonym w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których 
mowa w niniejszym ustępie, stanowi rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił Zamawiającemu listę osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu usługi wraz z informacją o posiadanych kwalifikacjach, podstawie zatrudnienia/dysponowania. 
Wskazane osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenia określone w Rozdziale 4 Ogłoszenia o 
zamówieniu. Lista osób stanowi załącznik nr 3 do umowy.  
W przypadku konieczności zmiany osoby wskazanej przez Wykonawcę przedstawi on wniosek o zmianę osoby 
wraz z przedstawieniem informacji o kwalifikacjach i doświadczeniu nowego członka personelu. Zmiana będzie 
zaakceptowana przez Zamawiającego jedynie w przypadku gdy zaproponowana nowa osoba posiada 
kwalifikacje i doświadczenia wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu. 

5. W przypadku niezawinionych przez Wykonawcę przejściowych przeszkód w realizacji zamówienia za 
pośrednictwem osób wskazanych zgodnie z ust. 4, dopuszczalna jest czasowa realizacja usługi za 
pośrednictwem innych osób za zgodą Zamawiającego z zastrzeżeniem, że realizacja usług przez osoby 
zastępujące nie będzie naruszała wymogów umowy (w tym dotyczących wymaganych kwalifikacji 
i doświadczenia). Zmiana, o której mowa w niemniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy, lecz wniosku 
Wykonawcy zawierającego uzasadnienie proponowanej zmiany wraz z dokumentami dotyczącymi osoby 
zastępującej i zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej 
z  zawodowego charakteru prowadzonej działalności, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelnie i terminowo, mając na względzie ochronę interesów 
Zamawiającego. 

§ 4 
Sposób realizacji Umowy 

1. Usługi Wykonawcy świadczone będą na zasadach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy oraz na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy ustnie, pisemnie lub mailem zlecenie wykonania pracy zawierające opis 
sprawy, oczekiwaną formę realizacji zlecenia, termin realizacji zlecenia (a w przypadku opinii prawnej tryb 
realizacji zlecenia), osobę spośród personelu Wykonawcy dedykowaną do realizacji zlecenia (o ile Zamawiający 
podjął taką decyzję). Zamawiający przekazuje Wykonawcy posiadane dokumenty i informacje niezbędne do 
realizacji zlecenia, o ile Wykonawca już tych dokumentów lub informacji nie posiada w związku z 
wykonywaniem wcześniejszych zleceń. 

3. W przypadku gdy efektem realizacji zlecenia mają być dokumenty, np. opinie, ekspertyzy, opracowania, oceny 
itp. muszą one: 
1) uwzględniać informacje wynikające z dostarczonych Wykonawcy informacji, danych lub dokumentów;  
2) być sporządzone w sposób rzetelny, uwzględniający wszelkie aspekty analizowanych zagadnień w ramach 

zlecenia; 
3) być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim i/lub języku angielskim (jeśli wymaga tego dana 

sprawa), wersje ostateczne podpisane przez osobę z personelu Wykonawcy, 
4) być doręczone Zamawiającemu zgodnie z zasadami odbioru zlecenia określonymi w § 5 Umowy. 

4. Zasady określone w ust 2-3 nie dotyczą udzielania bieżących porad prawnych w ramach dyżuru Wykonawcy 
w siedzibie Zamawiającego. W tym przypadku osoba z Personelu Wykonawcy obowiązana jest do udzielania 
niezwłocznie porad prawnych pracownikom Zamawiającego.  
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5. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania na bieżąco postępu i jakości prac, wnoszenia uwag oraz zaleceń 
drogą elektroniczną, jak i w formie pisemnej. Wykonawca ma obowiązek w każdej chwili udzielić 
Zamawiającemu ustnie lub pisemnie informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwić wgląd w 
dokumentację zleceń. 
 

§ 5 
Odbiór zleceń 

1. Zlecenia przekazane przez Zamawiającego, których formą realizacji jest dokument, w tym opinia prawna, 
pisemne (w tym mailowe) rozwiązanie wskazanego przez Zamawiającego problemu, pismo itp., podlegają 
odbiorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający może żądać wykonania konkretnego zlecenia przez wskazaną osobę z personelu wykonawcy 
biorąc pod uwagę jej kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy zlecenie. 

3. Po wykonaniu przedmiotu zlecenia, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu mailem gotowość do odbioru zlecenia 
wraz z projektem dokumentu. Za dzień zgłoszenia gotowości do odbioru zlecenia uważa się dzień otrzymania 
przez Zamawiającego pisma, o ile nastąpi ono do godziny 17.00 dnia roboczego (dni tygodnia od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Jeżeli Zamawiający otrzyma zgłoszenie po godzinie 
17.00 dnia roboczego, za dzień zgłoszenia gotowości do odbioru zlecenia uważa się następny dzień roboczy. 

4. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych może przekazać Wykonawcy uwagi i zastrzeżenia do wykonania zlecenia, 
a Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uwzględnienia uwag i zastrzeżeń w terminie 2 dni roboczych 
od dnia ich zgłoszenia oraz ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru zlecenia, na zasadach określonych 
w ust. 2. 

5. W przypadku nienależytego wykonania zlecenia Zamawiający może ponownie zgłosić uwagi i zastrzeżenia oraz 
wyznaczyć termin do ich wprowadzenia. Uprawnienie to nie wyklucza naliczenia kar umownych zgodnie 
z postanowieniami § 10 Umowy. 

6. Potwierdzeniem wykonania i odebrania przez Zamawiającego zlecenia jest podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu odbioru zlecenia. 

7. Datą zakończenia wykonywania zlecenia jest data zgłoszenia gotowości do odbioru, zgodnie z ust. 2, pod 
warunkiem, że zgłoszone do odbioru wyniki prac zostaną odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 
W przypadku, gdy Zamawiający zgłosił zastrzeżenia, za datę zakończenia danego zlecenia uważa się datę tego 
kolejnego zgłoszenia gotowości do odbioru, po którym nastąpił odbiór bez zastrzeżeń. 

8. Odbiory przedmiotu Umowy odbywają się w siedzibie Zamawiającego. 
9. W terminie 10 dni od dnia odbioru zlecenia Wykonawca zwróci Zamawiającemu dokumenty przekazane 

w związku z realizacją zlecenia, chyba że Zamawiający nie wymaga takiego zwrotu. W tym przypadku 
Wykonawca obowiązany jest za zniszczenie dokumentów. 

10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą spraw załatwianych w ramach bieżącej współpracy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności w zakresie dyżurów czy opinii ustnych, jak też wykonywanych 
w formie spotkań i reprezentacji przed organami orzekającymi. 

 
§ 6. 

Termin realizacji 
1. Umowa zostanie zawarta na okres kolejno następujących po sobie 24 miesięcy. 
2. Świadczenie usługi nastąpi od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 
 

§ 7. 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, iż maksymalne łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłowe wykonanie 

przedmiotu Umowy, w tym za przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w § 8, nie przekroczy 
kwoty ……………… netto, co z należnym podatkiem VAT daje kwotę ………………. zł  brutto (słownie: 
………………………). 

2. Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia będzie następować w sześciomiesięcznych (6-miesięcznych) 
okresach rozliczeniowych.  
Za wykonywanie przedmiotowej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy sześciomiesięczne 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………. zł brutto. 
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3. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu Umowy w danym okresie rozliczeniowym, będzie płatne po 
zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru zleceń wykonanych 
w danym okresie rozliczeniowym. 

4. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy względem Zamawiającego w przypadku niewykorzystania tej kwoty. 

5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 
eksploatacji, określonych w niniejszej Umowie, w tym prawo do wykonywania praw zależnych i zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych oraz przeniesienia prawa własności egzemplarzy. Wykonawcy nie przysługuje 
żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot 
kosztów poniesionych w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, w tym koszty podróży. 

6. Koszty związane m.in. z opłatami administracyjnymi, sądowymi i inne związane z postępowaniami 
wnoszonymi z inicjatywy Zamawiającego ponosi Zamawiający. 

7. Wypłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 
faktur VAT, potwierdzonych przez Zamawiającego, że zamówienie w zakresie zleconych prac zostało 
wykonane zgodnie z Umową, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, przy czym 
wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury  Zamawiającemu. 

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną 
mu kwotą.  

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z kwoty należnego wynagrodzenia kar umownych określonych 
w niniejszej Umowie. 

 
§ 8. 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru zlecenia lub zapłaty 
wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na poniższych polach eksploatacji: 
1) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, 

optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, 
magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 

2) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej, 
laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, 
optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do 
obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; 

4) wprowadzenia utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci wewnętrznych 
typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej sieci; 

5) upubliczniania utworów w formie elektronicznej; 
6) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji; 
7) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów; 
8) łączenie fragmentów z innymi utworami; 
9) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie 

utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów. 
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 wraz 

z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich praw 
zależnych. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca. 
5. W okresie pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu wytworzonych utworów a ich odbiorem bez zastrzeżeń, 

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 
2. W okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązuje się do nie przenoszenia autorskich 
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praw majątkowych do utworów na jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim 
zezwolenia na korzystanie z utworów.  

6. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego 
własność nośników, na których utrwalono utwory. 

7. Wykonawca oświadcza, iż wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, 
a w szczególności korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności 
intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, 
a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej. 

9. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw autorskich lub 
innych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, który zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty 
i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 
 

§ 9. 
Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania, w tym do nieudostępniania podmiotom trzecim (poza 
podmiotami, które wykonują czynności na rzecz Zamawiającego w realizacji Inwestycji), uzyskanych od 
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy wszelkich informacji prawnie chronionych oraz tych, 
których utrata/udostępnienie lub ujawnienie podmiotom trzecim mogłoby spowodować szkodę materialną lub 
niematerialną dla Zamawiającego. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 nie odnosi się do informacji, które są 
publicznie znane bez naruszania zobowiązania do zachowania poufności oraz informacji ujawnionych za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca może, na żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub innego upoważnionego 
podmiotu, udostępnić informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie wskazanym w takim żądaniu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa bez konieczności uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu z takim żądaniem przez 
określony podmiot.  

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu 
lub zniszczenia wszelkich informacji, o których mowa w ust. 1, uzyskanych przez Wykonawcę w związku 
z realizacją umowy. 

5. Określone w niniejszym paragrafie zobowiązanie do zachowania poufności trwa także po ustaniu stosunku 
umownego. 

 
§ 10. 

Kary umowne 
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych w wysokości odpowiednio: 

a) 40 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, 
w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 

b) 250 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zlecenia, liczonej od dnia 
następnego po upływie terminu wykonania zlecenia, określonego w treści zlecenia. Zamawiający 
naliczy karę umowną osobno za każdy przypadek opóźnienia w realizacji zlecenia w stosunku do 
ustalonego terminu; 

c) 550 zł za każdy stwierdzony przypadek nieuczestniczenia w dyżurze, spotkaniu, meetingu, bez 
wcześniejszego zgłoszenia uzasadnionej nieobecności; 

d) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy w wysokości 30% 
umownego, o którym mowa w § 7 ust. 2. 

2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych według swojego wyboru, w drodze potrącenia 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub poprzez wezwanie Wykonawcy do zapłaty kary w terminie 
14 dni od daty otrzymania wezwania. 



Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

6 | S t r o n a  

Zrealizowano z budżetu 5.0.1. zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie” 

3. Przewidziane w Umowie postanowienia dotyczące kar umownych nie ograniczają możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 
ogólnych. 

4. Wygaśnięcie Umowy z jakiejkolwiek przyczyny nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty 
przewidzianych w Umowie kar umownych za okres poprzedzający wygaśnięcie Umowy. Zamawiającemu 
przysługuje zarówno prawo do kary umownej zastrzeżonej na wypadek opóźnienia, jak i do kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek wypowiedzenia. 

§ 11.  
Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn w każdym czasie. W sytuacji, 
gdyby wypowiedzenie na tej podstawie było spowodowane niedotrzymaniem przez Wykonawcę warunków 
lub postanowień Umowy, wypowiedzenie nastąpić powinno po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy 
do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego odpowiedniego terminu, po 
bezskutecznym upływie tego terminu. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego 
wezwania Wykonawcy do należytego wykonania Umowy w następujących przypadkach: 

1) wstrzymanie inwestycji budowy budynku nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
lub istotne ograniczenie jej zakresu, 

2) nienależyte, a w szczególności nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę co najmniej 5 zleceń, 
3) niewykonanie przez Wykonawcę co najmniej 5 zleceń z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy 

(w tym pełnienia dyżurów), 
4) postępowanie Wykonawcy naraża Zamawiającego na szkodę, w szczególności gdy Wykonawca 

wykonuje swoje obowiązki wynikające z Umowy w sposób, który wyrządza lub zagraża wyrządzeniem 
szkody w majątku Zamawiającego, 

5) Wykonawca ujawnił informacje poufne osobom trzecim. 
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia przewidzianego w ust. 1 i 2 Wykonawca 

zachowuje prawo do wynagrodzenia jedynie za faktycznie wykonane prace (za dany okres zrealizowanych 
usług), od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, obliczonego 
zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, po potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy 
na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności z tytułu kar umownych. Zamawiający ma wówczas 
prawo zatrzymać wyniki realizacji tych zleceń wraz z odpowiadającymi im autorskimi prawami majątkowymi i 
prawem własności egzemplarzy. 

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu, w przypadkach określonych w Umowie, może zostać złożone w terminie 30 
dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności uprawniającej do złożenia wypowiedzenia, jednak nie później 
niż do dnia, o którym mowa w ust. 2. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

6. Przewidziane w Umowie prawo wypowiedzenia oraz odstąpienia nie narusza uprawnień do wypowiedzenia 
oraz odstąpienia od Umowy przysługujących Zamawiającemu na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

 
§12. 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:  

1) Niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. W takim przypadku 
Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania umowy w terminie 7 dni. W przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w w/w terminie Zamawiający ma prawo 
wypowiedzieć umowę w terminie natychmiastowym, 

2) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
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może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 
3) Wykonawca lub jego podwykonawca naruszy zasady ochrony informacji określone w umowie. W takim 

przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od uzyskania 
informacji o takim naruszeniu, 

4) Jeśli Wykonawca zaprzestał wykonywać przedmiot umowy przez okres kolejno następujących po sobie  
4 dni roboczych, 

5) Gdy podmiot finansujący inwestycję podjął decyzje wpływające bezpośrednio na realizację umowy lub 
sposób realizacji umowy 

6) Niezależnie od przypadków odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Do 
rażących naruszeń postanowień Umowy zalicza się w szczególności opóźnienie w realizacji prac oraz 
świadczenie usług wsparcia w sposób oczywiście sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub 
wskazaniami wiedzy lub doświadczenia. 

7) W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2, uzasadniających odstąpienie od Umowy, 
Zamawiający powinien wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń, wyznaczając w tym celu 
odpowiedni termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Strona uprawniona do odstąpienia może skorzystać z przysługującego jej 
uprawnienia w ciągu 30 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu. 

8) W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w zakresie 
dotyczącym niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy, w związku z czym żadna ze 
Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do wypowiedzenia umowy nie rodzi po stronie 
Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, w szczególności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy lub jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku siły wyższej: 

1) Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach umowy 
w stopniu, w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań jest wynikiem Siły 
Wyższej: 

2) Dla potrzeb umowy „Siłą Wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza kontrolą Strony, 
występujące po podpisaniu umowy przez obie strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonywaniu 
przez tę stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej strony 
i nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy, 

3) Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających 
z umowy: 
a) Strona – o ile będzie to możliwe – zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą stronę o powstaniu 

i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym 
zakresie, 

b) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania umowy, 
c) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania umowy, 

4) Jeżeli Siłą Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających 
z umowy przez okres powyżej trzech tygodni strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość 
i warunki rozwiązania umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§13. 
Zmiany Umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści wybranej Oferty, 
z wyłączeniem wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2. 
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2. Zmiana postanowień Umowy w zakresie sposobu, bądź końcowego terminu realizacji Umowy, może nastąpić 
w przypadku: 

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem Umowy; 
2) zaistnienia okoliczności siły wyższej, która będzie miała wpływ na końcowy termin realizacji lub 

przedmiot zamówienia pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na piśmie o fakcie wystąpienia 
takiej okoliczności oraz udokumentowania jej właściwymi dowodami; 

3) zakończenia lub wstrzymania realizacji Inwestycji; 
4) zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przed datą 

zawarcia Umowy, mających wpływ na przedmiot Umowy lub na warunki jego realizacji; 
5) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji usług jest uzasadnione i niezbędne do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do 
przewidzenia; 

6) zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy/terminów realizacji poszczególnych 
prac, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy 
okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje 
ograniczenia korzyści Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§14. 
Postanowienia końcowe 

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy Strony wyznaczają: 
 

 Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy: 

Imię i nazwisko   

Adres:   
Telefon:   
e-mail:   

lub w zastępstwie:   
Imię i nazwisko   

Adres:   
Telefon:   
e-mail:   

 
2. Zmiana osób wskazanych w ust 1 nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jednakże pisemnego 

poinformowania drugiej Strony.  
3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności 

ustawę Kodeks cywilny, ustawę Prawo zamówień publicznych, ustawę o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz ustawę o ochronie danych osobowych. 

5. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający, 
a jeden Wykonawca. 

8. Załączniki (nr 1 OPZ, nr 2 polisa, nr 3 wykaz osób, nr 4 oferta) do Umowy stanowią integralną jej treść. 
 
 

Zamawiający  Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do OoZ – Wzór formularza ofertowego 

 

 

…………………………………..……………….. 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

WZÓR 

FORMULARZ A OFERTOWEGO 

 

O F E R T A 

 

Nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie ze wskazaniem Pełnomocnika 

Wykonawców): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP:…………………………………………………………………..REGON:…………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję (uzupełnić dane jeśli inne niż 

powyżej): 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Przystępując do prowadzonego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego nr  03/MSN/2020/US na „Świadczenie usług stałej i kompleksowej 

obsługi prawnej Działu ds. Inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie„ zgodnie z 

wymogami określonymi w OoZ oferujemy wykonanie ww. zamówienia za cenę 

 

Łączna CENA BRUTTO 

zamówienia  

(za 24 m-cy) 

……………………………………………………………………………………………………..…….……………...zł 

(słownie złotych:…………………………………………………………………….………….……………………) 

CENA BRUTTO 

(za 6 miesięcy) 
……………………………………………………………………………………………………..…….………………zł 

(słownie złotych:…………………………………………………………………….………….……………………) 
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Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania przy 
realizacji zamówienia przez Wykonawcę z podwykonawców. 

Oświadczam/y, że: 

1. Zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz 
zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki 
określone w ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w 
Załączniku nr 1 i 2 do OoZ. 

3. Zobowiązujemy się, że podana w formularzu oferty liczba pracowników, którzy będą 
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (pełnić dyżury w siedzibie Zamawiającego) 
będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na etat lub umowy o współpracy przez cały 
okres obowiązywania umowy. 

4. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w OoZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Oferta wraz z załącznikami zawiera ……… ponumerowanych stron. 

7. Informacje zawarte na stronach od nr ……….. do nr …………….. stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. 

(*pozostawienie bez uzupełnienia oznacza, iż wszystkie strony oferty są jawne. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie 
przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania 
zastrzeżenia) 

8. Oświadczam, iż jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje 
podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez 
wskazanie przyczyn faktycznych wraz z wykazaniem spełnienia podstaw normatywnych 
uprawniających do dokonania zastrzeżenia, może spowodować nie uznanie przez 
Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez 
obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 
zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe 
w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OoZ 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

3) Wykazy wykonanych usług ocenianych w kategorii Doświadczenie Wykonawcy 

4) …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…...........................................................        ............................................................ 
                  (miejscowość, data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

                                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy) 

                                                           
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do OoZ – wzór oświadczenia 

 

 
Zamawiający: 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

ul. Pańska 3 

00-124 Warszawa 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

………………………………………….………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług stałej i kompleksowej 

obsługi prawnej Działu ds. Inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie„ – postępowanie nr 

03/2020/MSN/US  prowadzone przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

 

A. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp . 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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3. 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 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

       …………………………..…………………… 

(podpis) 

  

Uwaga! Oświadczenie w zakresie pkt. 1 i 2 zobligowany jest wypełnić każdy Wykonawca, 

oświadczenie w zakresie pkt. 3 wypełnia wykonawca wyłącznie w sytuacji spełnienia 

wskazanych w tym oświadczeniu przesłanek. 

 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług stałej i kompleksowej obsługi 

prawnej Działu ds. Inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie„ – postępowanie nr 03/2020/MSN/US 

prowadzone przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

 

B. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ust. 2 Rozdziału 4 OoZ. 

 

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

           

    ………………………….………………………………… 

(podpis) 

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

 

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

        ………………………………………… 

                                                                                                                               (podpis) 
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Załącznik nr 5a do OoZ – wzór wykazu usług  

 

……………………….. 
(Pieczęć Wykonawcy) 

 

….…………………………………… 
(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

Przedkładamy wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku na 
potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej tzn. usługi polegające na stałej obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych będących 
muzeami trwającej co najmniej 24 miesiące. 

 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG  

Lp. 

Nazwa Wykonawcy  

(podmiotu wykazującego 
posiadanie doświadczenia) 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/ 

Zlecającego (odbiorcy) 

Zakres wykonywanych czynności 
w ramach obsługi prawnej 

Czas realizacji 

początek  

dzień/miesiąc/ rok  

 

koniec  

dzień/miesiąc/rok 

1. 
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2.      

3.      

 

Wraz z wykazem Wykonawca zobowiązany jest złożyć dowody potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 
 
 
 
 

 

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

                                   (miejscowość, data)                                                              (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy) 



Załącznik nr 5b do OoZ – wzór wykazu dla podkryteriów 
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WZÓR WYKAZU USŁUG nr 5b 
dla kryteriów pozacenowych – Doświadczenie Wykonawcy 

 
Podkryterium nr 1 – „Obsługa instytucji kultury” 

 

Lp. 
 

Nazwa i adres instytucji 

 
Data wykonania/wykonywania usługi 

(ilość miesięcy) 
 Wartość robót 

budowlanych 
Zakres usługi 

 
Referencje 

TAK/NIE 
 

początek  
dzień/miesiąc/ rok  

 

koniec  
dzień/miesiąc/rok 

 
1. 

 
 
 
 

    
 

TAK/NIE* 

 
2. 

 
 
 
 

    

TAK/NIE* 

 
3. 
 

 
 
 
 

    

TAK/NIE* 

 
4. 

 
 
 
 

    

TAK/NIE* 

* niepotrzebne skreślić 

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

(miejscowość, data)                                                              (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
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                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy) 

 
Podkryterium nr 2 – „Reprezentacja w sporze” 
 

Lp. 

 
Nazwa i adres klienta 
(status Zamawiający, 
Inwestor, Wierzyciel) 

Przedmiot sporu dotyczył 
zapłaty z tytułu 

Wartość sporu Sąd i sygnatura akt 
 

Imię i nazwisko 
pełnomocnika 

 
1. 

 
 
 
 

 
Gwarancja bankowa/ 

gwarancja 
ubezpieczeniowa* 

 

   
 

 
2. 

 
 
 
 

 
Gwarancja bankowa/ 

gwarancja 
ubezpieczeniowa* 

 

   

 
3. 
 

 
 
 
 

 
Gwarancja bankowa/ 

gwarancja 
ubezpieczeniowa* 

 

   

4. 

 
 
 
 

Gwarancja bankowa/ 
gwarancja 

ubezpieczeniowa* 
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5. 

 
 
 
 

 
Gwarancja bankowa/ 

gwarancja 
ubezpieczeniowa* 

 

   

 
6. 

 
 
 
 

 
Gwarancja bankowa/ 

gwarancja 
ubezpieczeniowa* 

 

   

 
 
 
 

…...........................................................        ............................................................ 
(miejscowość, data)                                                              (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

Podkryterium nr 3 – „Reprezentacja w post. upadłościowym/restrukturyzacyjnym” 
 

Lp. 

 
Nazwa i adres klienta 
(status Zamawiający, 
Inwestor, Wierzyciel) 

Rodzaj postępowania 
dotyczący wykonawcy 

robót 
Wartość sporu Sąd i sygnatura akt 

 
Imię i nazwisko 
pełnomocnika 

 
1. 

 
 
 
 

 
post. upadłościowe/ 

post. restrukturyzacyjne* 
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2. 

 
 
 
 

 
post. upadłościowe/ 

post. restrukturyzacyjne* 
 

   

 
3. 

 
 
 
 

 
post. upadłościowe/ 

post. restrukturyzacyjne* 
 

   

 
4. 

 
 
 
 

 
post. upadłościowe/ 

post. restrukturyzacyjne* 
 

   

 
 
 

…...........................................................        ............................................................ 
(miejscowość, data)                                                              (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy) 
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Podkryterium nr 4 - „Reprezentacja w post. dot. roszczeń” 

 

Lp. 

 
Nazwa i adres klienta 
(status Zamawiający, 
Inwestor, Wierzyciel) 

Nazwa inwestycji, której 
dotyczyło roszczenie 

Wartość sporu Sąd i sygnatura akt 
 

Imię i nazwisko 
pełnomocnika 

 
1. 

 
 
 
 

 
 

   
 

2. 

 

 

   

3. 

 

 

   

 
 
 

…...........................................................        ............................................................ 
(miejscowość, data)                                                              (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do OoZ – wzór wykazu osób 

 

 

 

….…………………………………… 
(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

 

„WZÓR” 

 

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Imię i nazwisko Spełnianie wymogów  

Nr zaświadczenia 
o wpisie na listę 
adwokatów lub 

radców prawnych 

Informacja 

o podstawie do 
dysponowania 

osobą* 

1 2 3 4 5 

1  Oświadczam, że osoba wskazana w 
kolumnie 2: 

 posiada uprawnienia do wykonywania 

zawodu …………...... (adwokata lub radcy 

prawnego lub jest prawnikiem 

zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 

lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników 

zagranicznych pomocy prawnej w 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2020 poz. 823 

późn. zm.) od ………….. (podać rok wpisu) 

 posiada …………. miesięczne 

doświadczenie w obsłudze prawnej 

inwestycji o wartości robót 

budowlanych ……………………………. zł i 

była świadczona na etapie robót 

budowlanych min. przez ……….. mcy. 

 przygotowała …….. szt. SIWZ o wartości   

zamówienia …………….. zł 

 reprezentowała Inwestora ze skutkiem 

pozytywnym podczas ………… rozpraw 

przed KIO. 

 

  

2  Oświadczam, że osoba wskazana w 
kolumnie 2: 

 posiada uprawnienia do wykonywania 

zawodu …………...... (adwokata lub radcy 

prawnego lub jest prawnikiem 

zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 

lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników 

zagranicznych pomocy prawnej w 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2020 poz. 823 

późn. zm.) od ………….. (podać rok wpisu) 

  

                                                           
* Dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itd. 

https://sip.lex.pl/#/akt/16974525/2016-11-22/event
https://sip.lex.pl/#/akt/16974525/2016-11-22/event
https://sip.lex.pl/#/akt/16974525/2016-11-22/event
https://sip.lex.pl/#/akt/16974525/2016-11-22/event


 

2  

 posiada …………. miesięczne 

doświadczenie w obsłudze prawnej 

inwestycji o wartości robót 

budowlanych ……………………………. zł i 

była świadczona na etapie robót 

budowlanych min. przez ……….. mcy. 

 przygotowała …….. szt. SIWZ o wartości   

zamówienia …………….. zł 

 reprezentowała Inwestora ze skutkiem 

pozytywnym podczas ………… rozpraw 

przed KIO. 

 

3  Oświadczam, że osoba wskazana w 
kolumnie 2: 

 posiada uprawnienia do wykonywania 

zawodu …………...... (adwokata lub radcy 

prawnego lub jest prawnikiem 

zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 

lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników 

zagranicznych pomocy prawnej w 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2020 poz. 823 

późn. zm.) od ………….. (podać rok wpisu) 

 posiada …………. miesięczne 

doświadczenie w obsłudze prawnej 

inwestycji o wartości robót 

budowlanych ……………………………. zł i 

była świadczona na etapie robót 

budowlanych min. przez ……….. mcy. 

 przygotowała …….. szt. SIWZ o wartości   

zamówienia …………….. zł 

 reprezentowała Inwestora ze skutkiem 

pozytywnym podczas ………… rozpraw 

przed KIO. 

 

  

 

 

 

 

…...........................................................        ............................................................ 
(miejscowość, data)                                                              (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

https://sip.lex.pl/#/akt/16974525/2016-11-22/event
https://sip.lex.pl/#/akt/16974525/2016-11-22/event
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Załącznik nr 7 do OoZ – oświadczenie RODO 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE dot. RODO 

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, tj. ………………………………………………….. z 

siedzibą w …………………………… , przy ul. ……………………………………………., oświadczam, że wypełniłem 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

………………………            ……………………………………… 

Miejscowość, data        (podpis) 

 

* Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w zapytaniu ofertowym. Do 

obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą 

i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający 

z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane 

dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

** W 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 

przez jego skreślenie).  

  

……………………….. 

 Miejscowość, data                                                 __________________________________ 

                                                                                       (Podpis osoby lub osób uprawnionych  
                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy) 
 

1) rozporządzenie 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).  




