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        Parczew, dnia 23.12.2011r.
Sekcja Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13

Wszyscy Wykonawcy

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/9/2011
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Obsługę prawną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Parczewie.

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty; ofertach odrzuconych; Wykonawcach którzy zostali
wykluczeni z postępowania; terminie po którym upływa termin zawarcia umowy.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty; trzech wykonawców zostało wykluczonych i trzy oferty
odrzucono.

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejsze j
przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium:
a) cena - 70%
b) doświadczenie zawodowe Wykonawcy w zakresie obsługi prawnej samodzielnych publicznych

zakładów opieki zdrowotnej - 25%
c) doświadczenie zawodowe Wykonawcy w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządowych - 5%
   - wybrano ofertę z największą ilością uzyskanych punktów.

Zamawiaj ący wybrał ofert ę Nr 4 Kancelarii Radców Prawnych M. Mazur R. Ko ścielska - Mazur,
ul. Chopina 18/5, 20-023 Lublin
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 70 pkt, za doświadczenie zawodowe
w zakresie obsługi prawnej SP ZOZ - 25 pkt, doświadczenie zawodowe Wykonawcy w zakresie obsługi
prawnej jednostek samorządowych - 5 pkt. Łącznie Wykonawca uzyskał 100 pkt.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po 5 dniach od zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z post ępowania i oferty odrzucone

1) Kancelaria Adwokacka Andrzej Kuna Adwokat, ul. Krak owskie Przedmie ście 55, 20-076 Lublin
(Oferta Nr 1).
uzasadnienie faktyczne:
a) Brak dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania. Wykonawca nie załączył dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
lub/i listę adwokatów;

b) Brak wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie
załączył wykazu wykonanych usług (z potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie):

-  minimum dwie usługi obejmujące swoim zakresem obsługę prawną samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej (w tym co najmniej jeden, którego organem tworzącym jest samorząd
powiatowy) zatrudniających co najmniej po 300 pracowników o rocznej wartości brutto co najmniej
50 000,00 zł brutto każda,

- minimum dwie usługi obejmujące swoim zakresem obsługę prawną jednostek samorządu
terytorialnego  (w tym co najmniej jeden powiat) o rocznej wartości 40 000,00 zł brutto każda.

c)  Brak wymaganego w ofercie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji
o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca nie załączył dysponowania potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowania osobami
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe: co najmniej 2 radców prawnych/adwokatów w tym



www.spzozparczew.pl 23.12.2011                             Strona 2 z 3

1 radca prawny/adwokat koordynator posiadający minimum 5 letnie doświadczenie w obsłudze
prawnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 1 (jednego) radcę
prawnego/adwokata posiadającego minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

d) Brak w ofercie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

e) Brak w ofercie zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w wyznaczonym terminie.
uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP, z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który nie przedłożył wymaganych oświadczeń i dokumentów, czyli nie przedłożył fizycznie
dokumentów lub złożył dokumenty, które nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu,
podlega wykluczeniu z postępowania, gdyż tym samym nie wykazał, że spełnił postawione warunki.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 jeżeli została złożona przez
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) Kancelaria Radcy Prawnego Łysakowska, ul. Prosta 16 /1-2, 21-500 Biała Podlaska (Oferta Nr 2).
uzasadnienie faktyczne:
a) Brak wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (wraz
z potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie).
Wykonawca załączył wykaz nie spełniający wymagań siwz i nie załączył potwierdzenia, że wykazane
usługi zostały wykonane należycie. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w wyznaczonym terminie.

uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP, z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który nie przedłożył wymaganych oświadczeń i dokumentów, czyli nie przedłożył fizycznie
dokumentów lub złożył dokumenty, które nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu,
podlega wykluczeniu z postępowania, gdyż tym samym nie wykazał, że spełnił postawione warunki.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 jeżeli została złożona przez
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) Paweł Wójcik Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Cypryso wa 33/18, 20-224 Lublin (Oferta Nr 3).
uzasadnienie faktyczne:

a) Brak wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie
załączył wykazu wykonanych usług (z potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie):

-  minimum dwie usługi obejmujące swoim zakresem obsługę prawną samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej (w tym co najmniej jeden, którego organem tworzącym jest samorząd
powiatowy) zatrudniających co najmniej po 300 pracowników o rocznej wartości brutto co najmniej
50 000,00 zł brutto każda,

- minimum dwie usługi obejmujące swoim zakresem obsługę prawną jednostek samorządu
terytorialnego  (w tym co najmniej jeden powiat) o rocznej wartości 40 000,00 zł brutto każda.

b) Brak wymaganego w ofercie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji
o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca nie załączył dysponowania potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowania osobami
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe: co najmniej 2 radców prawnych/adwokatów w tym
1 radca prawny/adwokat koordynator posiadający minimum 5 letnie doświadczenie w obsłudze
prawnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 1 (jednego) radcę
prawnego/adwokata posiadającego minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP, z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który nie przedłożył wymaganych oświadczeń i dokumentów, czyli nie przedłożył fizycznie
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dokumentów lub złożył dokumenty, które nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu,
podlega wykluczeniu z postępowania, gdyż tym samym nie wykazał, że spełnił postawione warunki.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 jeżeli została złożona przez
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                                                                           Podpisał:

                                                                                                           Dyrektor
                                                                  Samodzielnego Publicznego
                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                 w Parczewie
                                                                  mgr Janusz Hordejuk


