
 

 

          Otwock dn. 17.12.2020 r. 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, w tym   w zakresie 

zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej dla SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”.  

 

Pytanie 1.  

niniejszym zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym wykładni (wyjaśnienia treści) 
postanowienia  pkt 16.1.1. zapytania ofertowego z dnia 16 grudnia 2020 r., a mianowicie:  
 
Po pierwsze, czy warunek ustanowiony w treści ww. postanowienia (tj. warunek doświadczenia) 
zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony w sytuacji, w której Wykonawcą będzie 
Konsorcjum, składające się z trzech osób (radców prawnych/ adwokatów) [jeden Lider Konsorcjum 
i dwóch Członków Konsorcjum], spośród których wyłącznie Lider Konsorcjum spełnia ww. warunek 
doświadczenia?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że Wykonawca musi osobiście spełniać warunek dotyczący doświadczenia. 
W przypadku Konsorcjum każdy z Wykonawców musi spełnić wymogi doświadczenia.  
 
Po drugie, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie - czy w takim przypadku 
dopuszczalnym będzie bezpośrednie uczestnictwo w realizacji przedmiotowego zamówienia przez 
Członków Konsorcjum [chociażby w formie osobistych dyżurów w siedzibie Zamawiającego]?  
 

Odpowiedź: 

Uczestnictwo w realizacji przedmiotowego zamówienia będzie możliwe tylko w przypadku 
spełnienia warunku doświadczenia przez każdego członka Konsorcjum osobno.  
 
Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską: 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną 
wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykaże,  
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie: wykonał/ wykonuje co najmniej dwie (2) usługi  polegające 
na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej ze szczególnym uwzględnieniem zamówień 
publicznych na rzecz co najmniej 2 podmiotów leczniczych realizujących świadczenia szpitalne, 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w rozumieniu ustawy                                
o działalności lecznicze, w tym na rzecz przynajmniej jednego samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie 
świadczeń opieki zdrowotnej na kwotę minimum 3.000.000,00 zł , trwające łącznie minimum 3 
lata. 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 


