
Szczecin: Świadczenie obsługi prawnej w zakresie objętym przedmiotem działalności 

Zamawiającego związanym z udzielaniem poręczeń lub gwarancji za zobowiązania 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku 

publicznego wynikających z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu oraz 

udzielanie gwarancji zapłaty wadium, należytego wykonania umowy 

Numer ogłoszenia: 266260 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych 

Sp. z o.o. , ul. Świętego Ducha 5A, 70-205 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 813 01 

10, faks 91 813 01 11. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz 

PoręczeńKredytowych Sp.z o.o. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie obsługi prawnej w 

zakresie objętym przedmiotem działalności Zamawiającego związanym z udzielaniem 

poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego wynikających z umów kredytu, 

pożyczki, umowy leasingu, factoringu oraz udzielanie gwarancji zapłaty wadium, należytego 

wykonania umowy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 

zamówienia w szczególności polegał będzie na: 1) sporządzaniu opinii i informacji prawnych 

dotyczących regulacji kodeksu cywilnego, prawa bankowego, ustawy o zastawie rejestrowym 

i rejestrze zastawów, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, 2) bieżącej interpretacji 

wszystkich zmian w prawie, w oparciu o które funkcjonuje system bankowy i poręczeniowy, 

w tym przepisów prawa unijnego, 3) konsultacji i bieżącym opiniowaniu oferowanych przez 

Klientów instytucjom współpracującym i Funduszowi struktur zabezpieczeń w związku z 

wdrożeniem procedury kredytowej i poręczeniowej, w aspekcie ich prawidłowości pod 

względem prawnym oraz skuteczności w późniejszym realizowaniu przez instytucje 

współpracujące i Fundusz zabezpieczenia, 4) opiniowaniu pełnomocnictw przedkładanych 

przez Przedsiębiorców, sporządzonych w Polsce oraz za granicą, oraz sporządzaniu na użytek 

Zamawiającego wzorów prawidłowych pełnomocnictw, 5) przedstawianiu propozycji zmian 

wzorów umów, współpraca w tym zakresie z Menadżerem projektu funduszu Jeremie, z 

instytucjami współpracującym i klientami, Regulaminów wewnętrznych, zapisów wzorców 

umownych funkcjonujących w Funduszu, 6) sporządzaniu aneksów do zmian umów 

poręczeniowych, projektowanie wzorów umów poręczeniowych w związku z 



wprowadzeniem indywidualnych rozwiązań dla klientów Funduszu, sporządzaniu projektów 

ugód i porozumień z instytucjami współpracującym i Klientami Funduszu oraz 

przygotowywanie projektów innych dokumentów, 7) rozstrzyganiu wątpliwości prawnych 

zgłaszanych przez Klientów Funduszu oraz pomoc prawna w zakresie rozwiązania problemu 

w przypadku sporu pomiędzy Funduszem, a instytucją współpracującą lub Klientem 

Funduszu, 8) reprezentowaniu Funduszu przed Sądami oraz innymi Instytucjami w przypadku 

konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 9) opiniowanie i 

opracowywanie umów, 10) bieżące opiniowanie umów kredytowych, pożyczek, leasingu, 

gwarancji, factoringu, itp. 11) znajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

pożyczek, leasingu, kredytów, gwarancji, factoringu, itp. 12) weryfikacja i opiniowanie 

zasadności wypłacanych poręczeń oraz weryfikacji zgłaszanych kwot roszczenia na 

podstawie dokumentów otrzymywanych z instytucji współpracujących, 13) wizytach w 

instytucjach finansujących w celu weryfikacji roszczeń, 14) opiniowaniu dokumentów 

przedkładanych przez Zamawiającego, 15) opracowywanie i/lub opiniowanie wszelkiej 

dokumentacji poręczeniowej, w tym m.in. projektów, wzorów regulaminów poręczeń, 

wzorów umów i innych dokumentów, dokumentów do indywidualnych transakcji zw. z 

poręczeniem, w tym dokumentacji kredytowej, leasingu i innych, 16) przygotowywanie opinii 

w zakresie ryzyk i zasadności udzielenia poręczenia oraz wypłaty i windykacji, 17) 

przygotowywanie projektów zmian do umów poręczenia, zabezpieczenia, projektów ugód i 

porozumień z klientami oraz instytucjami finansującymi, 18) obecność na spotkaniach z 

udziałem Zamawiającego, 19) udziale w trakcie kontroli oraz przygotowywanie wyjaśnień dla 

organów kontrolnych. 20) pomoc w przygotowaniu dokumentów pracownikom 

Zamawiającego, 21) reprezentowanie Zamawiającego przed Sądami, Urzędami, ZUS, US, 

NIK, NFZ itp. 22) inne usługi dodatkowe zamówione przez Zamawiającego.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.10.00-5. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony 

poprzez złożenie oświadczenia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy wykażą, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu 

składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie - że wykonali, lub aktualnie wykonują należycie: - minimum jedno 

zamówienie o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto, realizowane w ramach 

jednej umowy (okres trwania umowy minimum 12 miesięcy) polegającej na 

udzielaniu pomocy prawnej (opinii, porad) w bieżącej pracy jednostki 

operacyjnej banku obsługującej podmioty gospodarcze w zakresie ich 

finansowania; 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony 

poprzez złożenie oświadczenia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wyznaczy do 

realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę, która posiada minimum trzyletnie 

doświadczenie w obsłudze prawnej banku polegającej na udzielaniu pomocy 

prawnej (opinii, porad) w bieżącej pracy jednostki operacyjnej banku 

obsługującej podmioty gospodarcze w zakresie ich finansowania oraz: a) 

została wpisana na listę radców prawnych lub adwokatów. c) posiada 

pięcioletnie doświadczenie jako radca prawny, adwokat. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony 

poprzez złożenie oświadczenia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach 

lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w wykazie głównych usług - 

usług określonych (i w ilości wskazanej) w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2): minimum 

jedno zamówienie o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto, realizowane w 

ramach jednej umowy (okres trwania umowy minimum 12 miesięcy) polegającej 

na udzielaniu pomocy prawnej (opinii, porad) w bieżącej pracy jednostki 

operacyjnej banku obsługującej podmioty gospodarcze w zakresie ich 

finansowania; Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie.; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

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

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wypełniony formularz ofertowy [ wg załącznika nr 1 do SIWZ];dokument ustanawiający 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do 

reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum) - dotyczy jedynie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego (spółka cywilna, konsorcjum);pełnomocnictwo, jedynie w przypadku 

podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy; 

dowód, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

- dotyczy jedynie Wykonawcy, który polega na zasobach podmiotów 

trzecich;Pełnomocnictwo o ile ofertę w imieniu Wykonawcy składa Pełnomocnik 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Ewentualne możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone 

we wzorze umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.zrfpk.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie 70-

205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 5A. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 22.08.2014 godzina 14:00, miejsce: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 5A. 

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

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


