
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

W ramach świadczenia usługi obsługi prawnej do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy 

w szczególności: 

1. Sporządzenie dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania PZP dot. wyboru Wykonawcy 

odpowiedzialnego za dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE: 

 opracowanie kalkulacji wartości zamówienia na podstawie rozeznania cenowego rynku, wycen 

prac projektowych i analizy własnej usług o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia; 

 opracowanie dokumentacji przetargowej SIWZ wraz z projektem umowy w ścisłej współpracy 

z Zamawiającym w terminie do 19 grudnia 2019 r. 

 umieszczenie (zamieszczenie ogłoszeń) dokumentów postępowania zgodnie z ustawą PZP 

w terminie do 27 grudnia 2019 r. 

 udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane podczas trwania procedury 

przetargowej: w zakresie zagadnień formalno – prawnych i zagadnień technicznych; 

 udział w otwarciu ofert; 

 uczestniczenie w komisji przetargowej i wyborze Wykonawcy – pełnienie członka Komisji 

Przetargowej; 

 ocena zgodności ofert wykonawców z treścią  SIWZ 

 w przypadku korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej lub prowadzenia 

kontroli udzielania zamówień reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą 

Odwoławczą, Prezesem UZP, sądem; 

 weryfikacja i aktualizacja posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 

przedstawionej w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego; 

 nadzorowanie realizacji zawartych umów w wyniku rozstrzygnięcia postępowań 

przetargowych; 

 współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz służbami finansowymi oraz 

Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiającego; 

 sprawowanie kontroli nad zgodnością i prawidłowością dostaw z SIWZ, ofertą wykonawcy, 

zawartą umową; 

 zarządzanie realizacją postanowień umowy zawartej z wykonawcą dostaw w części dotyczącej 

rozliczania dostaw,  

 opracowywanie informacji, pism oraz dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do 

prawidłowej realizacji zawartych umów; 

 zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom w związku z wykonywaną usługą mogącym 

skutkować naruszeniem postanowień zawartych umów.  

 

2. Sporządzenie dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą PZP dot. 

wyboru Inspektora Nadzoru: 

 opracowanie kalkulacji wartości zamówienia na podstawie rozeznania cenowego; 

 opracowanie dokumentacji zamówienia wraz z projektem umowy w ścisłej współpracy 

z Zamawiającym w terminie do 20 stycznia 2020 r. 

 umieszczenie (zamieszczenie ogłoszeń) dokumentów postępowania zgodnie z ustawą PZP 

w terminie do 29 stycznia 2020 r. 

 udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane podczas trwania procedury: w zakresie 

zagadnień formalno – prawnych i zagadnień technicznych; 



 

 

 udział w otwarciu ofert; 

 uczestniczenie w wyborze Wykonawcy; 

 ocena zgodności ofert wykonawców z treścią  dokumentacji na podstawie, której 

przeprowadzono postępowanie; 

 w przypadku korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej lub prowadzenia 

kontroli udzielania zamówień reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą 

Odwoławczą, Prezesem UZP, sądem; 

 nadzorowanie realizacji zawarej umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania; 

 sprawowanie kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji zawartej umowy; 

 zarządzanie realizacją postanowień umowy zawartej z Wykonawcą,  

 opracowywanie informacji, pism oraz dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do 

prawidłowej realizacji zawartej umowy; 

 zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom w związku z wykonywaną usługą mogącym 

skutkować naruszeniem postanowień zawartej umowy.  

 

3. Obsługę prawną umów zawartych z mieszkańcami dot. dostarczenia i montażu instalacji OZE 

(projekt zakłada montaż 463 instalacji u odbiorców indywidualnych). 

 

4. Ponadto: 

 uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach związanych z realizacją 

Projektu wraz z głosem doradczym; 

 utrzymanie stałego telefonicznego i mailowego kontaktu z Kierownikiem Projektu, a także 

osobiste stawienia się w siedzibie Zamawiającego, na jego wezwanie, w terminie 1 dnia od 

powzięcia informacji o konieczności stawienia się; informacja może być przekazana pisemnie, 

telefonicznie lub mailem. 

 reagowanie na nieprzewidziane okoliczności pojawiające się w trakcie realizacji Projektu; 

 uzgodnienia odpowiedzi na pytania związane z realizacją Projektu; 

 w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu, minimalizacja ich 

skutków; 

 zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas 

realizacji Projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową. 

 posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC na 

kwotę 300.000 zł ( trzystu tysięcy złotych 00/100) stanowiącej załącznik do umowy i 

przekładanie Zamawiającemu każdorazowej aktualizacji polisy w terminie 14 dni od jej 

dokonania lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 


