
 

 

 

 

 

                      Zawiercie, 08.07.2020r. 

 

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu nr DZP/US/1/2020 

DZP.2910……2020 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA PN.  

„Usługa kompleksowej obsługi prawnej działalności Zamawiającego - Szpitala Powiatowego w Zawierciu” 

 

Zamawiający – Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że w wyniku przedmiotowego postępowania jako 

najkorzystniejsza wg kryteriów oceny ofert została wybrana oferta nr 4 tj.: 

 

Kancelaria Radcy Prawnego "LITIGATOR" Maciej Maciąga z siedzibą w Katowicach 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 13.07.2020 r. w siedzibie Zamawiającego. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na mocy §2 ust. 15 Załącznika nr 9 do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu tj. Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz 

w art. 138g ww. ustawy oraz części  III pkt. 3 c) i części X pkt 2 IWZ niżej wymienione oferty pozostają bez 

rozpatrzenia lub zostają odrzucone bez przeprowadzenia ich oceny tj.:  

 

Oferta nr 1 

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH s.c. Katarzyna Przymęcka, Jakub Piotr Przymęcki, z siedzibą w Olsztynie – 

pozostaje bez rozpatrzenia 
 

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych wyjaśnień w  zakresie 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia.  

 

Oferta nr 2 

Duraj Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach – oferta odrzucona. 
 

Nadesłane oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę nie posiadającą należytego umocowania do 

reprezentowania Wykonawcy.  

Ponadto z przesłanych dokumentów wynika, że wskazane przez Wykonawcę doświadczenie osoby wskazanej  

w ofercie jako główny adwokat nie spełnia  warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompleksowej obsługi 

prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Z dokumentów potwierdzających realizację 

wykonywanych usług wynika, że wskazane podmioty nie są samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. 

W przedstawionej koncepcji obsługi prawnej Wykonawca nie wskazał (wbrew jednoznacznemu wezwaniu) w jakie dni 

i godziny obsługa będzie świadczona przez głównego adwokata, gwarantując jedynie gotowość pełnienia obsługi we 

wtorki, środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie kancelarii lub w postaci dyżurów w siedzibie 

Zamawiającego jeśli takowe jest konieczne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Oferta nr 3 

Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy Katowice – oferta odrzucona. 
 

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w określonym terminie złożył wyjaśnienia. 

W przedstawionej koncepcji kompleksowej obsługi prawnej Wykonawca nie wskazał (wbrew jednoznacznemu 

wezwaniu) w jakie dni i godziny obsługa będzie świadczona przez głównego adwokata, gwarantując jedynie udział 

głównego adwokata w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego. 

 

Oferta nr 5 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysła Gątarz z siedzibą w  Pszczynie – oferta odrzucona. 

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w określonym terminie złożył wyjaśnienia. 

Z przesłanych dokumentów wynika, że wskazane przez Wykonawcę doświadczenie osoby wskazanej  

w ofercie jako główny adwokat nie spełnia  warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompleksowej obsługi 

prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Z fotokopii umów nie wynika faktyczny zakres 

świadczenia obsługi prawnej, a w szczególności to, czy była ona kompleksowa natomiast nie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem zaświadczenie nie zostało złożone w formie wymaganej przez Zamawiającego co skutkuje 

uznaniem , że prawdziwość danych w ofercie nie została potwierdzona.  

Ponadto w przedstawionej koncepcji kompleksowej obsługi prawnej Wykonawca nie wskazał (wbrew 

jednoznacznemu wezwaniu) w jakie godziny obsługa będzie świadczona przez głównego adwokata gwarantując 

jedynie 4 godziny dziennie (poniedziałek, środę, piątek). 

 

Oferta nr 6  

KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska  z siedzibą w Rzeszowie – 

pozostaje bez rozpatrzenia. 

 

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych wyjaśnień w  zakresie 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia.  

 

Jednocześnie Zamawiający poniżej podaje informacje o przyznanej punktacji wg kryterium określone w IWZ: 

 

- Cena   -  60 %, 
- Doświadczenie - 40 %. 
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Wyk. 6 egz. 

Egz. nr 1 -6  – Wykonawca/ materiały postępowania – przesłano emailem  
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