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ZP/ 8-1/ 2020                 Warszawa, dnia 04.02.2020 r.  

 

Do  

Wykonawców 

 

SPROSTOWANIE FORMULARZA OFERTOWEGO 

 I WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA   

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm./:” Kompleksowa obsługa prawna w Stołecznym Centrum 

Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.” 

Dotyczy: Załącznik Nr 1 Formularz  ofertowo- cenowy: 

Zamawiający informuję, że w pkt 2 ust. 3 Łączna wartość umowy ma zawierać wartość wynagrodzenia 

ryczałtowego za 12 miesięcy (pkt 2 ust. 1 x 12 m-cy). 

Wynagrodzenie poza limitem godzin jest informacją ogólną dla Zamawiającego, ile Wykonawca doliczy za 

każdą ewentualną  dodatkową godzinę pracy). 

Zamawiający przekazuje treść zapytań do postępowania: 

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści warunku określonego w Rozdziale VII pkt 

1) poprzez obniżenie wymogu posiadanego doświadczenia w zakresie kompleksowej obsługi 

prawnej w placówkach medycznych do 4,5 roku.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w Rozdziale VII pkt 1). 

2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby osobami dedykowanymi do współpracy z Zamawiającym byli 

radcowie prawni, którzy nie są zatrudnieni  przez Wykonawcę na umowę o pracę? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na poświadczenie Wykonawca załącza do oferty wykaz 

3 radców prawnych wraz z uprawnieniami- nie stawia wymogu zatrudnienia na umowę  o pracę. 

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający  wykluczył z postępowania podwykonawstwo.  
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3. Czy Zamawiający dopuszcza, aby do współpracy z Zamawiającym dedykowanych było 3 radców 

prawnych, którzy łącznie spełniają warunki wskazane w części VII pkt 2 zaproszenia do złożenia 

oferty, tj. posiadają łącznie doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, ochrony 

danych osobowych prawa medycznego, prawa spółek handlowych, a nie aby to były osoby z 

których każda posiada doświadczenie w każdej z wymienionych dziedzin prawa? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że doświadczenie w każdej z wymienionych dziedzin 

prawa mogą spełniać łącznie, podkreślając fakt, że obowiązkowe dyżury w siedzibie 

Zamawiającego będą obejmować sprawy z różnych dziedzin obejmujące w szczególności cały 

opis przedmiotu zamówienia.  

 

 

ZATWIERDZIŁ:  

  Zarząd Spółki 

(podpisy na oryginale) 

 


