
 A.AT.381.02.2020                                                                          Opole Lubelskie 17.02.2020

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o p.z.p. pod nazwą:

,,Świadczenie  obsługi  prawnej  podmiotu leczniczego  Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim’’.

Zamawiający zgodnie z treścią Rozdział 17 pkt 2 ogłoszenia udziela odpowiedzi na pytania
które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.02.2020 w przedmiotowym postępowaniu.

PYTANIE 1

Odp:  Zamawiający  akceptuje  proponowaną  zmianę,  wymóg  zatrudnienia  o  pracę  zostaje
usunięty

PYTANIE 2

Odp: Termin wykonania zamówienia 36 miesięcy 

Rozdział 3 ogłoszenia otrzymuje brzmienie  :   

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w okresie od  15.03.2020 r. do 15 .03.2023 r.
(chyba, że zawarcie umowy nastąpi później, wówczas od tego dnia 36 miesięcy). 



PYTANIE 3

Odp: Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału 4 w pkt 4.1.1 ogłoszenia w zakresie spełniania
warunku udziału w postępowaniu 

Rozdział 4 pkt 4.1.1 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  kompetencji  lub  uprawnień  do
prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  obowiązek  ich  posiadania  wynika  z
odrębnych przepisów.

Zamawiający  określa,  że  w/w  warunek  zostanie  spełniony  jeśli  wykonawca  wykaże,  że  posiada
uprawnienia  do  wykonywania  działalności  polegającej  na  świadczenia  usług  prawniczych-  dla
wykonawcy będącego spółką prawa handlowego. 

W przypadku osób fizycznych wymóg zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże że  posiada wpis na
listę  radców  prawnych  lub  listę  adwokatów,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  6  lipca  1982  r.  
o  radcach  prawnych  t.j.  Dz.U.  z  2020  r.  poz.  75  lub  ustawą  z  dnia  25  maja  1982  r.  Prawo  
o adwokaturze  t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1513 lub posiada wpis na listę prawników zagranicznych,
prowadzoną przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgowej izby radców zgodnie z ustawą z
dnia  5  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  przez  prawników  zagranicznych  pomocy  prawnej  
w Rzeczypospolitej Polskiej t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1874.

PYTANIE 4



odp: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę 

Rozdział 4 pkt 9 ogłoszenia otrzymuje brzmienie 

W przypadku  wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  warunki
określone  w pkt  4.1.2-4.1.4  musi  spełniać  co  najmniej  jeden  z  wykonawców lub  wszyscy
wykonawcy  łącznie,  warunek  określony  w  pkt  4.1.1  musi  spełniać  każdy  wykonawca  z
osobna. 

PYTANIE 5



Odp: Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału 10 pkt 10.1 ogłoszenia oraz załącznika nr 8
do ogłoszenia formularz ofertowy

Rozdział 10 pkt 10.1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia (całkowitą za 36 miesięcy) oraz ceny jednostkowe
za miesiąc świadczonej usługi w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 8 do ogłoszenia. 

Zmodyfikowany  załącznik  zostaje  zamieszczony  na  stronie  zamawiającego  pod  nazwą
„Zmodyfikowany załącznik Nr 8” 

PYTANIE 6

Odp:  Pytający słusznie  zwrócił  uwagę  na brak jednostki  redakcyjnej  w pierwszej  kolumnie
tabeli  zamieszczonej  w  Rozdziale  10  pkt  10.7  ogłoszenia.  Zamawiający  uzupełnił  jednostkę
redakcyjną  
w tytule kolumny pierwszej tabeli 

PYTANIE 7 

Odp: W  Rozdział  10  pkt  10.7  ppkt  3  tiret  trzeci  błędnie  wpisano  cyfrę  12  winno  być  24.  
Zamawiający koryguje treść  Rozdziału 10 pkt 10.7 ppkt 3 tiret trzeci ogłoszenia

Rozdział 10 pkt 10.7 ppkt 3 tiret trzeci ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

 Wykonawcy są uprawnieni do powoływania się nie tylko na usługi wykonane, ale także na
usługi  wykonywane,  a  zatem  usługi  realizowane  (w  toku),  muszą  być  świadczone
nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy;



PYTANIE 8

Odp: Zamawiający wyrażą zgodę na proponowane zmiany 

Rozdział 10 pkt 10.8 ppkt 2 w zakresie:

Punkt 1 tabeli w kolumnie „Opis Podkryterium” otrzymuje brzmienie:

Doświadczenie w pełnych latach polegające na świadczeniu przez Koordynatora zespołu wykonawcy
obsługi  prawnej  na  rzecz  podmiotu  leczniczego  prowadzącego  działalność  leczniczą  w  rodzaju
stacjonarne  i  całodobowe  świadczenia  zdrowotne  szpitalne  oraz  ambulatoryjne  świadczenia
zdrowotne

 Zamawiający zwraca uwagę, że pytający w drugiej części pytania 8 błędnie oznaczył punkt tabeli
którego dotyczy pytanie  wskazując,  iż  jest  to  punkt  1  tabeli,  podczas  gdy pytanie  odnosi  się  do
ostatniego  punktu tabeli, omyłkowo oznaczonego przez Zamawiającego jako „6” 

Zamawiający poprawił  numerację tabeli  zamieszczonej  w Rozdziale 10 pkt  10.8 ppkt  2 ponieważ
błędnie oznaczył punkt  6, który jest de facto jest punktem 5

w związku z powyższym 

Punkt 5 tabeli w kolumnie „Opis Podkryterium” otrzymuje brzmienie:

Doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert polegające na zastępstwie
procesowym podmiotu leczniczego przed sądami powszechnymi, w sprawach z zakresu prawa pracy

Wprowadzone zmiany w Rozdziale 10 pkt 10.8 ppkt 2  skutkują koniecznością modyfikacji załącznika
nr  6A  –  zmodyfikowany  załącznik  zostanie  zamieszczony  na  stronie  zamawiającego  pod  nazwą
„Zmodyfikowany załącznik Nr 6A” 

ponadto:

Zamawiający samodzielnie zmienia zapis Rozdziału 4 pkt 4.1.4.a tiret pierwszy, który
otrzymuje brzmienie : 

 minimum 2 (dwie) usługi polegające na ciągłej (tj. świadczonej nieprzerwanie przez okres co
najmniej 24 miesięcy), bieżącej obsłudze prawnej podmiotu leczniczego (w tym co najmniej



jednego  będącego  spółką  prawa handlowego  z  wyłącznym udziałem jednostki  samorządu
terytorialnego)  prowadzącego  działalność  leczniczą  w  rodzaju:  stacjonarne  i  całodobowe
świadczenia zdrowotne szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, z których każdy
zatrudniał łącznie (tj. na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych) co najmniej
300 pracowników 

 Zgodnie z podaną w dniu 13.02.2020 „Informacją o zmianie ogłoszenia” termin składania ofert został
przesunięty do 21.02.2020 godzina bez zmian.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia i zgodnie z Rozdziałem 17 pkt
17.5 w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia a treścią udzielonych wyjaśnień i
zmian,  jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść  informacji  zawierającej  późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

Prezes Zarządu

    Gabriel Maj 


