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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bieżącej
obsługi prawnej SPSK-2, z wyłączeniem obsługi prawnej w sprawach udzielania
zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo
Zamówień Publicznych oraz realizacji umów zawartych w wyniku tych postępowań.
Wyjaśnienia 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści aby, wykonawca w zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazał się osobą z doświadczeniem
nabytym w ramach stosunku pracy a nie umowy cywilno-prawnej.
Wskazać należy, iż wymóg w zakresie „co najmniej 2 usług”, wskazuje na konieczność
wykazania się umowami terminowymi, a tego typu usługi często świadczone są w ramach
stosunku pracy.
Mając powyższe na względzie czy zamawiający dopuści aby w ramach tego warunku (w
zadaniu nr 1) wykazano się osobą, która posiada wpis na listę adwokatów lub radców
prawnych, która:
- przez okres 10 lat wykonywała/wykonuje bieżącą obsługę prawną podmiotu leczniczego
wykonującego działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne wraz
z zastępstwem procesowym przed sądami , w tym świadczyła nieprzerwanie przez okres co
najmniej 48 miesięcy obsługę prawną samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej - jednego szpitala klinicznego, którego organem nadzoru jest rektor wyższej
uczelni medycznej. W zakres obsługi winna wchodzić reprezentacja Zamawiającego przed
sądami powszechnymi w sprawach cywilnych z powództwa pacjentów, oraz w sprawach
przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z wniosków
pacjentów.
Określenie pozostałych wymogów co do ilości pracowników, pacjentów przyjmowanych
rocznie czy też ilości łóżek wydaje się być warunkiem nieproporcjonalnym i nieadekwatnym
do przedmiotu zamówienia. Podobnie jest w przypadku koniecznych do wykazania w
ramach tej usługi konkretnej ilości spraw cywilnych z powództwa pacjentów oraz spraw
przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z wniosków
pacjentów. Celem zamawiającego jest weryfikacja wykonawcy pod kątem osób zdolnych
do wykonania zamówienia posiadających szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych
dotyczących działalności SP ZOZ. Na powyższą wiedzę nie przekładają się w żaden sposób
dane jw. Fakt ile szpital zatrudnia pracowników, czy też ile ma łózek i przyjmuje pacjentów
rocznie, nie jest istotny z punktu widzenia formalno-prawnego związanego z obsługą
podmiotu, przekładający się na wiedzę osoby zdolnej do wykonania zamówienia.
Dodatkowo wskazać należy, iż określenie ilości spraw cywilnych z powództwa pacjentów
oraz spraw przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z
wniosków pacjentów (15) wydaje się być wygórowane albowiem nie każdy szpital ma tak
dużo spraw w tym zakresie, co nie oznacza, że osoba nie ma wymaganego doświadczenia tj.
w sprawach cywilnych z powództwa pacjentów, oraz w sprawach przed Wojewódzką
Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z wniosków pacjentów.
Zatem wnosimy o ich usunięcie względnie obniżenie tych wymogów zgodnie z sugestią jak
poniżej:
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Każdy z podmiotów leczniczych, o których mowa powyżej powinien zatrudniać co najmniej
po 600 pracowników, świadczących usługi zdrowotne o charakterze stacjonarnym dla co
najmniej 30.000 pacjentów rocznie i posiadać powyżej 300 łóżek.
W zakres obsługi winna wchodzić reprezentacja Zamawiającego przed sądami
powszechnymi w co najmniej 3 wszczętych sprawach cywilnych z powództwa pacjentów,
oraz w co najmniej 3 wszczętych sprawach przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych z wniosków pacjentów.
Odpowiednio ww. zastrzeżenia dotyczą także warunku w zadaniu nr 2.
A zatem czy Zamawiający dopuści aby w ramach tego warunku (w zadaniu nr 2) wykazano
się osobą, która posiada wpis na listę adwokatów lub radców prawnych, która:
- przez okres 8 lat wykonywała/wykonuje bieżącą obsługę prawną podmiotu z sektora
finansów publicznych wraz z zastępstwem procesowym przed sądami w sprawach
pracowniczych i ubezpieczeń społecznych,
- wykonywała/wykonuje usługę ciągłą (tj. świadczoną nieprzerwanie przez okres co
najmniej 36 miesięcy), obejmującą swoim zakresem obsługę prawną samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w tym co najmniej jeden, którego organem
tworzącym jest uczelnia medyczna), oraz reprezentację Zamawiającego przed sądami
powszechnymi w co najmniej 2 sprawach pracowniczych, o wartości 40 000,00 zł brutto;
Mając powyższe na względzie proszę o modyfikację warunków w zakresie obu zadań w
postępowaniu na wykonywanie bieżącej obsługi prawnej SPSK-2, z wyłączeniem obsługi
prawnej w sprawach udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych oraz realizacji umów zawartych w wyniku
tych postępowań, tak aby możliwe było się wykazanie doświadczeniem potencjału
osobowego.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i
składania ofert.
Z poważaniem
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