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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) obsługa prawna bieżącej działalności podmiotu leczniczego w zakresie m.in.:

a) doradztwa prawnego – rozumianego jako udzielanie porad prawnych, wyjaśnień

oraz konsultacji i sporządzanie pisemnych lub udzielanie ustnych opinii prawnych

w zakresie prawa ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego, prawa cywilnego,

prawa związkowego, a także w zakresie zagadnień związanych z organizacją i

zarządzaniem  Spółką  (w  tym  w  szczególności  dotyczących  interpretacji

przepisów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy,);

b) opiniowania  projektów  uchwał  i  zarządzeń  na  rzecz  Spółki,  a  w  razie

konieczności ich sporządzanie;

c) opiniowania  projektów  wewnętrznych  przepisów  porządkowych  (w  tym  w

szczególności:  regulaminów,  instrukcji,  zarządzeń,  itp.),  wymaganych  do

wprowadzenia  w  Spółce  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  a  w  razie

konieczności ich sporządzanie;

d) opiniowania/przygotowywania umów, kontraktów, porozumień, itp. związanych z

bieżącą działalnością Zamawiającego;

e) sporządzania  pisemnych  opinii  prawnych  w  sprawach  skomplikowanych  pod

względem prawnym oraz udzielania Zamawiającemu w innej formie informacji i

wyjaśnień  dotyczących  bieżącego  funkcjonowania  Spółki  w  świetle

obowiązujących przepisów;

f) doradztwa  w  zakresie  prawa  zamówień  publicznych  poprzez  wsparcie

merytoryczne  Zamawiającego  w  związku  z  prowadzonymi  przez  niego

postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności poprzez

akceptację  pod  względem  formalno-prawnym  dokumentacji  przetargowej  i

wzorów umów (pomoc w zakresie sporządzania umów), weryfikację spełniania

przez  Wykonawców  wymogów  formalnych  i  merytorycznych  określonych

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz pomoc w udzielaniu przez

Zamawiającego wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 1 PZP;

g) pełnienie dyżuru przez radcę prawnego / adwokata w siedzibie Zamawiającego –

jeden dzień w tygodniu, w wymiarze 4 godzin;

h) reprezentowanie Zamawiającego (po otrzymaniu pełnomocnictwa na piśmie) w

sprawach związanych z jego bieżącą działalnością przed sądami powszechnymi,

sądami polubownymi, organami administracji lub innymi organami (Krajową Izbą

Odwoławczą, Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych);

2. Obsługa  prawna,  o  której  mowa  w  ust.  1,  będzie  wykonywana  na  następujących
zasadach:

1) obsługa będzie świadczona przez zespół, składający się co najmniej dwóch

osób posiadających wpis na listę radców prawnych lub/i listę adwokatów, zgodnie z

ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych lub/i ustawą z dnia 25 maja 1982 r.

Prawo  o  adwokaturze  lub  posiadających  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
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zagranicznych  pomocy  prawnej  w  Rzeczypospolitej  Polskiej,  posiadających  co

najmniej  doświadczenie  w  obsłudze  podmiotów leczniczych,  jak  też  w  dziedzinie

zamówień publicznych;

2) poszczególne  czynności  związane  z  wykonaniem  usługi  realizowane  będą  w

terminach  ustalanych  każdorazowo  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę,  z

uwzględnieniem  rodzaju  planowanych  czynności  i  koniecznego  dla  ich  realizacji

nakładu pracy;

3) czynności związane z ewentualnym udziałem w negocjacjach i uzgodnieniach, jako

pełnomocnik  Zamawiającego,  będą  wykonywane  w  dniach  i  godzinach  odrębnie

uzgodnionych z Zamawiającym;

4) Wykonawca winien pozostawać  w  stałym  kontakcie telefonicznym  i mailowym

z Zamawiającym.

3. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

79 10 00 00-5 usługi prawnicze,
79 11 00 00-8 usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.

4. Stawki  wynagrodzenia  określone  przez  Wykonawcę  w  formularzu  ofertowym  nie

wzrosną  przez  okres  min.  12  m-cy  od  daty  zawarcia  umowy,  z  zastrzeżeniem

odpowiednich postanowień wzoru umowy.  Zmiana stawki  (wzrost  wynagrodzenia)  po

okresie  12  miesięcy  możliwa  będzie  po  przedstawieniu  pisemnych  dowodów

dokumentujących czynniki mające wpływ na wzrost wynagrodzenia.

5. Forma wynagrodzenia za realizowaną usługę – wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu

przepisów Kodeksu cywilnego. Przewidywane zasady płatności:.

1) za realizację przedmiotu umowy miesięcznie z dołu;

2) terminy  płatności  wynagrodzenia  –  30  dnia  od  dnia  doręczenia

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Wykonawca na dzień zawarcia umowy przedstawi polisę OC na sumę ubezpieczenia

min.  1 000 000,00 zł  (dotyczy właściciela,  współwłaściciela,  partnera itp.)  w zakresie

prowadzonej działalności obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia.

7. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia jest integralną częścią niniejszej

dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonawca  zobowiązany  jest  realizować  zamówienie  od  daty  zawarcia  umowy  z

Zamawiającym, przez okres 36 miesięcy.
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