
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Parczew: Obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Parczewie. nr sprawy:SPZOZ.V.ZP-3521/9/2011

Nr ogłoszenia: 301105 – 2011 data zamieszczenia: 18.11.2011r
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 21-200 
Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozparczew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa prawna Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie. nr sprawy:SPZOZ.V.ZP-3521/9/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa 
prawna w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie w zakresie: prawa pracy, 
prawa cywilnego, prawa gospodarczego, procedur wynikających z prawa zamówień publicznych i wszelkich 
ustaw związanych z działalnością Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi prawnej 
jeden dzień w tygodniu w zakresie: 1) doradztwa prawnego, 2) udziału w tworzeniu i opiniowania projektów 
aktów  prawnych  wewnętrznych  i  zewnętrznych,  3)  opiniowania  umów,  kontraktów,  porozumień,  listów 
intencyjnych  itp.,  4)  udziału  w  negocjacjach,  rokowaniach  po  stronie  i  w  imieniu  Zamawiającego/ 
Zleceniodawcy;  5)  sporządzania  pisemnych  lub  udzielenia  ustnych  opinii  prawnych,  6)  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  do  reprezentowania  (po  otrzymaniu  pełnomocnictwa  na  piśmie)  w  sprawach 
związanych z  jego bieżącą działalnością  przed sądami  powszechnymi,  sądami polubownymi,  organami 
administracji. 7) obsługi prawnej Rady Społecznej szpitala.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM 
    * Informacja na temat wadium: Nie dotyczy..

III.2) ZALICZKI

    * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

      III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania
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      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o Zamawiający uzna, że został spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis 
na listę radców prawnych lub/i listę adwokatów.
    *

      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o Zamawiający uzna, że został spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie 
wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) 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, b) 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.
    *

      III.3.3) Potencjał techniczny

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
    *

      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o Zamawiający uzna, że został spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
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;
    
      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

      III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
          o koncesję, zezwolenie lub licencję
          o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
dostaw  lub  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i  doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
          o  wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności  
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz 
z informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami
    
      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:
          o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
          o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 
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niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
          o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
          o  aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    
      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada:

      III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że:
          o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed  upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert
          o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed  upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów  (niezależnie  od 
charakteru prawnego łączących ich stosunków) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował  zasobami niezbędnymi  do realizacji  zamówienia  i  przedstawi  w tym celu,  w szczególności 
pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na  okres 
korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

    * 1. Cena - 70
    * 2. Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w zakresie obsługi prawnej samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej - 25
    * 3. Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządowych - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
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Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Tak. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian reguluje umowa projekt stanowiący 
załącznik Nr 2 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.spzozparczew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, 21-200 Parczew, ul. Kościelna 136. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni 
siwz w cenie 15 zł, pok. nr 10 Sekcji Zamówień Publicznych..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2011 godzina 
11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 21-200 Parczew, ul. Kościelna 136 
Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16)  Informacje  dodatkowe,  w  tym  dotyczące  finansowania  projektu/programu  ze  środków  Unii 
Europejskiej:  1. Zapłata za wykonaną usługę (za 1 miesiąc) nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia 
prawidłowo  wystawionej  faktury  Zamawiającemu.  2.  Miesięczne  wynagrodzenie  określone  przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym nie wzrośnie przez okres min. 12 m-cy od daty zawarcia umowy. 3. Za 
kryteria doświadczenie w zakresie obsługi  prawnej  sp zoz i  doświadczenia w zakresie obsługi  prawnej 
jednostek samorządu terytorialnego, Zamawiający przyzna punkty w oparciu o załączony do oferty wykazy 
usług wg załącznika nr 5A i 5B do siwz oraz dokumenty, potwierdzające, że usługi wykazane w wykazach są 
(były) wykonane (wykonywane) w sposób należyty. Wykonawca, który nie wykaże żadnej usługi  obsługi 
prawnej otrzyma 0 pkt. Nie powoduje to wykluczenia Wykonawcy bądź odrzucenia jego oferty..

IV.4.17)  Czy  przewiduje  się  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków 
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                Podpisał              
                                                                                                        Dyrektor

                                                                  Samodzielnego Publicznego
                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                              w Parczewie
                                                                  mgr Janusz Hordejuk
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