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I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Zamawiającym jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej  

01 – 211 Warszawa ul. Kasprzaka 17  

tel. 22/38 94 859, faks 22/38 94 922,  

e – mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl,  

Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl 

 

II TRYB POSTĘPOWANIA 
Zamówienie jest prowadzone w trybie art. 138n pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z wykonawcami 

dopuszczonymi do udziału w postępowaniu. 

 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Szpitala Wolskiego z zakresu Prawa 

zamówień publicznych. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do 

SIWZ.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79100000 – usługi prawnicze.  

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej 

niż jednej oferty lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm tych podwykonawców. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w przepisie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy PZP, 

2) spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu: 

a) Wykonawca wykaże, że  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu doradztwa prawnego przy 

przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

dotyczącego działalności publicznych podmiotów leczniczych o wartości co najmniej 

100.000,00 zł brutto rocznie każda wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, 

podmiotu i wartości, na rzecz którego usługi zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów określających, czy zostały wykonane należycie, 

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 3 osobami, w tym 2 radcami prawnymi 

lub adwokatami i 1 osobą z wykształceniem prawniczym, zdolnymi do wykonania 

zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym 

do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym w poniższej tabeli: 

http://www.wolski.med.pl/
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Kwalifikacje 

posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu  radcy 

prawnego lub adwokata  

posiadanie doświadczenia w przygotowywaniu opinii dotyczących stosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w doradztwie i obsłudze prawnej 

w zakresie Prawa zamówień publicznych dotyczących działalności publicznych 

podmiotów leczniczych 

posiadanie doświadczenia w reprezentowaniu podmiotów przed Krajową Izbą 

Odwoławczą zakończonych rozstrzygnięciem pozytywanym dla strony 

reprezentowanej  

posiadanie doświadczenia w reprezentowaniu podmiotów przed Rzecznikiem 

Dyscypliny Finansów Publicznych w obronie oskarżonego 

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V  

SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż w przypadku sytuacji, o której mowa w rozdz. V pkt 2) 

SIWZ: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków określonych w ust. 1 w 

oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń, jakich żąda 

Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły 

spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym. 

Zamawiający oceni, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań 

Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca ww. warunki spełnił. 

 

VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:  

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia i 

spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazane w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 

4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, o których mowa w 

rozdz. V pkt 1 ppkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
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zamieszcza informacje o podwykonawcach w odrębnym oświadczeniu podając nazwę 

Podwykonawcy i jego dane teleadresowe. 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu – Załącznik nr 5 do SIWZ i przedkłada odpowiednie pisemne oświadczenie 

tych podmiotów. 

2. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu, przystępując do negocjacji są zobowiązani 

przedłożyć: 

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub 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 potwierdzające spełnienie 

warunków. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz 

informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w SIWZ, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4. Informacja dotycząca wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W 

przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Dokument winien być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

 

VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres siedziby Szpitala Wolskiego. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

6. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

mailto:zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
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8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani 

Urszula Papiór, tel. 22 3894859. 

 

VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Złożona oferta winna zawierać: 

1) wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2  do SIWZ, 

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 3, dotyczące innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a oraz 

oświadczenie dotyczące podwykonawców należy złożyć w oryginale. 

3. Pozostałe dokumenty o których mowa w rozdz. VI SIWZ składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zmówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą. 

5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

6. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

7. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (innej niż opakowanie firmy kurierskiej), w siedzibie 

Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Oferta na: Kompleksową obsługę prawną 

Szpitala Wolskiego z zakresu Prawa zamówień publicznych 

znak sprawy: EP/08/2017 

Nie otwierać przed dniem 2017-02-08 o godz. 10:30 

i opatrzyć nazwą i danymi teleadresowymi Wykonawcy 

 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie ofert przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

9. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń. 

10. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia w kopercie odpowiednio oznakowanej jak oferta z 

napisem „WYCOFANIE”. Pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty winno być podpisane 

przez osobę uprawioną do reprezentacji Wykonawcy.  

12. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 

postępowania. 
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IX MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala, pawilon nr 2, parter do 

dnia 08 lutego 2017 roku do godz. 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym 

w Rozdziale VIII SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. IX ust. 1 SIWZ zostanie niezwłocznie zwrócona 

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, Pawilon nr 

8, pok. nr 2, parter, w dniu 08 lutego 2017 roku do godz. 10:30. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP.  

7. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona wstępnej oceny, czy dany wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Z wykonawcami, 

którzy zostaną dopuszczeni do udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi negocjacje w 

zakresie ceny i przyzna punkty w zakresie kryterium określonym w Rozdz. XI pkt 2.1.c. 

 

X OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w ofercie wstępnej ceny 

ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Ostateczna cena zostanie ustalona przez 

Strony w trakcie prowadzonych negocjacji, co strony potwierdzą w protokole z negocjacji. 
2. Wstępna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 

określonym w SIWZ. 

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 

w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w 

innych obcych walutach. 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XI OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY  

1. Zamawiający przyzna punkty wyłącznie ofertom Wykonawców, którzy nie podlegają 

wykluczeniu  z postępowania. 

2. Kryteria i ich wagi: 

1) Cena brutto ogółem za 12 miesięcy świadczenia usługi – 60% 

2) Doświadczenie – 40%. 
 

Ad. 1 – Cena brutto ogółem za 12 miesięcy świadczenia usługi – 60%. Ocena złożonych ofert w 

zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę. 

Maksymalną ilość punktów, tj. 60 otrzyma oferta z najniższą ceną. Ocena punktowa w ramach tego 

kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

C = [(Cn / Cof.) x 100] x 60% 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena” 
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Cn – najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie 

Cof. – cena badanej oferty 

 

Ad. 2 – Doświadczenie – 40 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta, która uzyska 

największą sumę punktów za podkryteria a-c).  

 

1. Na ocenę w kryterium „Doświadczenie wykonawcy”  składają się podkryteria: 

1) doświadczenie w zakresie usług dotyczących Prawa zamówień publicznych: 

a) liczba wykonanych przez jedną osobę wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia 

spośród osób, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. b (minimum 80) polegających 

na świadczeniu doradztwa prawnego przy przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z 

podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotu, na rzecz którego usługi zostały 

wykonane – 14 pkt. Najwięcej punktów otrzyma oferta z największą ilością wykonanych 

usług, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczenia arytmetycznego. 

b) liczba  spraw prowadzonych przez jedną osobę wskazaną do realizacji przedmiotu 

zamówienia spośród osób, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. b w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, w którym Wykonawca reprezentował stronę 

zamawiającego lub wykonawcę przed KIO, zakończonych wynikiem pozytywnym dla 

podmiotu reprezentowanego przez Wykonawcę (minimum 20 takich spraw) – 13 pkt. W 

wykazie należy podać sygnaturę akt oraz stronę, którą osoba reprezentowała. Najwięcej 

punktów otrzyma oferta z największą ilością spraw prowadzonych przed KIO, pozostałe 

oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczenia arytmetycznego. 

c) umiejętność przekazywania wiedzy – element ten będzie oceniany w trakcie negocjacji na 

podstawie krótkiej prezentacji lub prelekcji prowadzonej przez Wykonawcę na temat 

wybrany przez Zamawiającego z zakresu znowelizowanej ustawy Prawo zamówień 

publicznych (dla każdego wykonawcy będzie to ten sam temat) – 13 pkt. Komisja oceni 

zrozumiałość przekazu, spójność wypowiedzi, wartość merytoryczną. Czas wypowiedzi 

do 15 minut. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą sumą punktów uzyskaną w kryteriach 1-

2.  

3. Punktacja w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane kryteria wyboru. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 

XII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
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możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XIII ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

Załącznik nr 5 – Informacja o podmiotach trzecich 

Załącznik nr 6 – Wykaz osób 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 8 – Wzór umowy 
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Załącznik nr 1  

do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Szpitala Wolskiego w 

zakresie Prawa zamówień publicznych. 

2. Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności: 

1) wsparcie przy opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami, w tym wzorów umów, 

2) doradztwo w zakresie: 

a) określania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz możliwości 

zmian umowy, 

b) wsparcia prawnego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania w toku prowadzonego 

postępowania, 

c) wsparcia przy dokonywaniu czynności związanych z badaniem i oceną ofert złożonych w 

postępowaniu, 

d) doradztwa w formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia, 

3) opiniowanie lub opracowanie pism w toku prawidłowo prowadzonego postępowania, w 

szczególności wezwań do złożenia wyjaśnień, wezwań do uzupełnienia dokumentów, 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, itp., 

4) udzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej, 

5) parafowanie wszelkich dokumentów przez radcę prawnego, 

6) prowadzenie szkoleń (minimum 2 w roku kalendarzowym) dla pracowników Sekcji 

Zamówień Publicznych w zakresie zmian prawnych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 

w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, 

7) prowadzenie szkoleń (minimum 1 w roku kalendarzowym) dla pracowników Szpitala w 

zakresie zmian prawnych w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 

uzgodnionym z Wykonawcą, 

8) współudział w prowadzeniu  szkoleń dla pracowników Szpitala w zakresie stosowania 

Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Szpitalu Wolskim, w terminie 

uzgodnionym z Wykonawcą, 

9) kontrola dokumentacji w trakcie prowadzonego postępowania,  

10) kontrola dokumentacji po zakończeniu postępowania, 

11) udzielania porad telefonicznych, drogą elektroniczną, faxem, itp., 

12) reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem okręgowym w toczących się 

postępowaniach na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, 

13) przygotowywanie pism do Wykonawców, 

14) interpretacja przepisów prawnych z zakresu Prawa zamówień publicznych i ustaw 

powiązanych, 

15) sporządzanie opinii prawnych, 

16) obsługa projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

17) udział w opracowywaniu umów, pism, porozumień w zakresie Prawa zamówień publicznych, 

18) udział w negocjacjach. 

3. Wykonawca będzie wykonywał obsługę prawną: 

a) w swojej siedzibie przez cały tydzień w godz. 9.00 – 17.00, 

b) w siedzibie Zamawiającego – minimum 1 dyżur radcy prawnego w tygodniu – wtorek w godz. 

7:30 – 11.30 lub w innych dniach i godzinach uzgodnionych z Zastępcą Dyrektora ds. 

Finansowych, ilość dyżurów uwzględniająca potrzeby Zamawiającego. 

4. Za nieobecność na dyżurze zostanie potrącone wynagrodzenie stanowiące ¼ wynagrodzenia 

miesięcznego. 

5. Rozliczenie godzin dyżurów następuje w systemie miesięcznym. Za ważne i wiążące dla Stron 

uznaje się ustalenia, porady przekazane za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty 
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elektronicznej. Wszelka dokumentacja będzie dostarczana Wykonawcy w uzgodnionym wcześniej 

przez obie strony terminie.  

6. Wykonawca gwarantuje ciągłość obsługi prawnej. 

7. Strony zachowują w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w toku realizacji niniejszej umowy, 

za wyjątkiem informacji, które z racji ich przeznaczenia nie podlegają ochronie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) starannego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z posiadaną 

wiedzą i doświadczeniem oraz przepisami prawa, 

2) osobistej realizacji przedmiotu umowy lub za pośrednictwem wyznaczonej osoby, z 

zastrzeżeniem, iż projekty umów oraz innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego 

parafowane będą przez osobę posiadającą uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, 

3) informowania Zamawiającego o własnych ocenach co do formalno – prawnych możliwości 

rozwiązania zleconego zadania w granicach uregulowanych przedmiotem umowy. 

9. W przypadku gdyby Wykonawca podlegał wyłączeniu z udziału w postępowaniu ze względu na 

konflikt interesów,  upoważniony jest do powierzenia wykonania poszczególnych czynności w 

ramach realizacji Umowy innej osobie, o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, 

która jest w stanie należycie wykonać powierzone jej czynności.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich  

wszelkich danych, czy informacji otrzymanych od Zamawiającego. Zobowiązanie to obejmuje 

także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość. 
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Załącznik nr 2   

do SIWZ 

 

 

 

 

 

  

  

 

O F E R T A 

 

na: 

 

„KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ  

Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”   

SPRAWA NR EP/08/2017 

 
1. Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................................... 

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

2. Siedziba Wykonawcy ......................................................................................................................... 

3. NIP .......................................................................... ; REGON .......................................................... 

4. Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) ..………………………………………………. 

5. tel. .................................................................................; fax .............................................................. 

6. e-mail ...................................................; www ......................................................... (jeżeli posiada) 

7. województwo ..................................................; powiat ...................................................................... 

8. Wykonawca jest 
1
: 

 mikroprzedsiębiorstwem   

 małym przedsiębiorstwem   

 średnim przedsiębiorstwem 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów euro. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów euro. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

pieczęć Wykonawcy 
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9. Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy, oferujemy realizację zamówienia 

publicznego za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od 

Zamawiającego SIWZ: 

Wartość brutto umowy za 12 miesięcy wynosi ...................................... zł 

(słownie: złotych ....................................................................................groszy .../100) 

10. Wartość miesięczna stanowi 1/12 wartości określonej w pkt 9. 

11. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

12. Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie ceny nie prowadzą/prowadzą
2
** do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przypadku powstania 

obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, Wykonawca winien wskazać nazwę usługi, której 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. 

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

14. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

16. W przypadku  wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy z naszej strony 

będzie …………………………………. .  

17. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy sami bez udziału podwykonawców. 

18. Oświadczamy iż korzystamy /nie korzystamy z zasobów podmiotu trzeciego
3
. 

19. Deklarujemy 30 dniowy termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

20. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

 

.........................., dnia ……………………..   ………..…..……………………… 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 

 

                                                           
2
 niepotrzebne skreślić 

3
 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3  

do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową obsługę prawną Szpitala 

Wolskiego z zakresu Prawa zamówień publicznych” – sprawa nr EP/08/2017, prowadzonego przez 

Szpital Wolski, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................., dnia …………………        ……….……..……….……………………… 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 4  

do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową obsługę prawną Szpitala 

Wolskiego z zakresu Prawa zamówień publicznych” – sprawa nr EP/08/2017,  prowadzonego przez 

Szpital Wolski. 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

Pzp. 

 

 

 

 

 

.........................., dnia …………………     ……..……….……………………… 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 5  

do SIWZ 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy EP/08/2017, 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

…….…………………………………….., w następującym zakresie: 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………………,  dnia …………………..   ….……..………………………  

(Podpisy i pieczątki imienne przedstawiciela 

(przedstawicieli) Wykonawcy upełnomocnionego 

(upełnomocnionych) do zaciągania zobowiązań w 

wysokości odpowiadającej cenie oferty) 

 

 

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. 

 

 

.........................., dnia …………………    ……..……….……………………… 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 
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Załącznik nr 6 

do SIWZ 

 

 

                                                                                           

 

     

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ STOSOWNE KWALIFIKACJE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonywanie usługi 

przeglądów i napraw aparatury medycznej Szpitala Wolskiego” – sprawa nr EP/62/2016 

oświadczam/y, że  

 

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia 

następujące osoby: 

 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Nr uprawnień radcy 

prawnego/adwokata  

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Informacja o podstawie 

do  dysponowania  tymi 

osobami
4
 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

.........................., dnia …………………             …………..……..……….……………………… 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 

 

                                                           
4
 Należy podać formę współpracy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub zobowiązanie 

podmiotu trzeciego).  

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 

do SIWZ 

 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA, O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
5
 

 

 

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

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości 

poniżej 750 000 EURO na: „Kompleksową obsługę prawną Szpitala Wolskiego z zakresu Prawa 

zamówień publicznych – sprawa nr EP/08/2017, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 późn. zm.) 

 

□ składamy listę podmiotów, z którymi zgodnie z  informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy Pzp, wchodzimy w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 

i 1634) 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

□ informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm.). 

 

 

 

.......................... dnia …………………          ……..……….……………………… 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 

 

 

                                                           
5 Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie 

w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej.  
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Załącznik nr 8 

do SIWZ 

 

Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy   
 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości 

poniżej 750 000 EURO – sprawa nr EP/08/2017, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwaną dalej „ustawą Pzp”,  została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

§1. 

DEFINICJE 

Strony zgodnie ustalają, że poniżej wymienione zwroty będą miały w rozumieniu niniejszej umowy 

następujące znaczenie: 

1) „Strona” – oznacza Wykonawcę lub Zamawiającego, w zależności od kontekstu, a „Strony” 

oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę; 

2) „Umowa” – oznacza niniejszą umowę, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

 

§2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Szpitala Wolskiego w 

zakresie Prawa zamówień publicznych. 

2. Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności: 

1) wsparcie przy opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami, w tym wzorów umów, 

2) doradztwo w zakresie: 

a) określania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz możliwości 

zmian umowy, 

b) wsparcia prawnego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania w toku prowadzonego 

postępowania, 

c) wsparcia przy dokonywaniu czynności związanych z badaniem i oceną ofert złożonych w 

postępowaniu, 

d) doradztwa w formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia, 

3) opiniowanie lub opracowanie pism w toku prawidłowo prowadzonego postępowania, w 

szczególności wezwań do złożenia wyjaśnień, wezwań do uzupełnienia dokumentów, 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, itp., 

4) udzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej, 

5) parafowanie wszelkich dokumentów przez radcę prawnego, 

6) prowadzenie szkoleń (minimum 2 w roku kalendarzowym) dla pracowników Sekcji 

Zamówień Publicznych w zakresie zmian prawnych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 

w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, 

7) prowadzenie szkoleń (minimum 1 w roku kalendarzowym) dla pracowników Szpitala w 

zakresie zmian prawnych w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 

uzgodnionym z Wykonawcą, 

8) współudział w prowadzeniu  szkoleń dla pracowników Szpitala w zakresie stosowania 

Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Szpitalu Wolskim, w terminie 

uzgodnionym z Wykonawcą, 

9) kontrola dokumentacji w trakcie prowadzonego postępowania,  

10) kontrola dokumentacji po zakończeniu postępowania, 

11) udzielania porad telefonicznych, drogą elektroniczną, faxem, itp., 

12) reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem okręgowym w toczących się 

postępowaniach na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, 

13) przygotowywanie pism do Wykonawców, 
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14) interpretacja przepisów prawnych z zakresu Prawa zamówień publicznych i ustaw 

powiązanych, 

15) sporządzanie opinii prawnych, 

16) obsługa projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

17) udział w opracowywaniu umów, pism, porozumień w zakresie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

18) udział w negocjacjach. 

11. Wykonawca będzie wykonywał obsługę prawną: 

a) w swojej siedzibie przez cały tydzień w godz. 9.00 – 17.00, 

b) w siedzibie Zamawiającego – minimum 1 dyżur radcy prawnego w tygodniu – wtorek w godz. 

7:30 – 11.30 lub w innych dniach i godzinach uzgodnionych z Zastępcą Dyrektora ds. 

Finansowych, ilość dyżurów uwzględniająca potrzeby Zamawiającego. 

12. Za nieobecność na dyżurze zostanie potrącone wynagrodzenie stanowiące ¼ wynagrodzenia 

miesięcznego. 

13. Rozliczenie godzin dyżurów następuje w systemie miesięcznym. Za ważne i wiążące dla Stron 

uznaje się ustalenia, porady przekazane za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty 

elektronicznej. Wszelka dokumentacja będzie dostarczana Wykonawcy w uzgodnionym wcześniej 

przez obie strony terminie.  

14. Wykonawca gwarantuje ciągłość obsługi prawnej. 

15. Strony zachowują w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w toku realizacji niniejszej umowy, 

za wyjątkiem informacji, które z racji ich przeznaczenia nie podlegają ochronie. 

 

§3. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udzielania wszelkich informacji, przeprowadzania wszelkich konsultacji niezbędnych do 

prawidłowego wykonywania obowiązków objętych przedmiotem umowy, udostępniania 

wszelkich dokumentów i przekazywania ich Wykonawcy, 

2) udostępniania Wykonawcy pisemnych, profesjonalnych, wymagających specjalistycznej 

wiedzy wyjaśnień w sferze merytorycznej, niezbędnych do rzetelnej realizacji umowy, 

3) jeżeli dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, wskazanego w §2, niezbędne okaże się 

udzielenie przez Zamawiającego pełnomocnictwa, Zmawiający wystawi i przekaże w/w 

dokument Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi zasady i sposób reprezentacji 

Zamawiającego. 

 

§4. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) starannego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z posiadaną 

wiedzą i doświadczeniem oraz przepisami prawa, 

2) osobistej realizacji przedmiotu umowy lub za pośrednictwem wyznaczonej osoby, z 

zastrzeżeniem, iż projekty umów oraz innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego 

parafowane będą przez osobę posiadającą uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, 

3) informowania Zamawiającego o własnych ocenach co do formalno - prawnych możliwości 

rozwiązania zleconego zadania w granicach uregulowanych przedmiotem umowy. 

2. W przypadku gdyby Wykonawca podlegał wyłączeniu z udziału w postępowaniu ze względu na 

konflikt interesów,  upoważniony jest do powierzenia wykonania poszczególnych czynności w 

ramach realizacji umowy innej osobie, o podobnych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, 

która jest w stanie należycie wykonać powierzone jej czynności.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich  

wszelkich danych, czy informacji otrzymanych od Zamawiającego. Zobowiązanie to obejmuje 

także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość. 
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§5. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

Każda ze Stron w dniu podpisania umowy przekaże drogą mailową informacje o personaliach osób 

odpowiedzialnych za realizację umowy. 

 

§6. 

WYNAGRODZENIE 

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu niniejszej Umowy nie może przekroczyć kwoty brutto: 

……………… zł 

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

2. Za świadczenie usług Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości brutto: 

…………….. zł 

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

3. Strony ustalają, iż za każde postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą rozstrzygnięte na 

korzyść Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zgodne z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i 

sposobu ich rozliczania. Wynagrodzenie nie wlicza się do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 

1 i ust. 2 niniejszego paragrafu.  

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie za każde postępowanie przed sądem okręgowym w sprawach 

toczących się skutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej będzie ustalane 

odrębnie. 

5. Należność za wykonane usługi będzie uregulowana na podstawie złożonych faktur w ciągu 30 dni 

od daty przyjęcia od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury (potwierdzenie złożenia 

prezentatą Kancelarii Głównej Szpitala). 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną 

Wykonawcy kwotą. 

 

§7. 

SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Płatności będą dokonywane przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy.  

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

 

§8. 

CZAS TRWANIA UMOWY I WYPOWIEDZENIE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia ………….., z 

zastrzeżeniem, iż przekroczenie wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 powoduje 

rozwiązanie umowy bez względu na okres na jaki została zawarta. 

2. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić: 

1) za porozumieniem Stron, w każdym czasie, 

2) przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

3) przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w przypadkach rażącego naruszenia postanowień 

niniejszej Umowy przez Wykonawcę, 

4) z upływem terminu, na który została zawarta. 
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§9. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku: 

1) nieobecności na dyżurze w kwocie stanowiącej ¼ wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 

2,  

2) nieuzgodnionego z Zamawiającym niestawiennictwa przed KIO w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy za każde nieuzgodnione 

niestawiennictwo, 

3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 10% maksymalnej kwoty  wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10%  maksymalnej kwoty  wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

5) trzykrotnego niestawienia się na dyżurze w dacie umownej lub wyznaczonej przez 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. 

2. Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności Wykonawcy. 

3. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych zawartych 

w Kodeksie cywilnym. 

 

§10. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Wykonawca i Zamawiający podejmą starania w celu polubownego rozwiązania wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. Strony ustalają, iż w 

przypadku, gdy osiągnięcie porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji okaże się niemożliwe, 

sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na miejsce położenia 

siedziby Zamawiającego. 

 

§11. 

PRAWO WŁAŚCIWE, EGZEMPLARZE UMOWY I ZMIANY UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w 

trybie przedmiotowej umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku 

poz. 922 z późn. zm.). 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu umowy. 

5. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

Stron. 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


