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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z art. 138 o ustawy Pzp, znak: EP/220/89/2018,
„Bieżąca obsługa prawna w SPWSZ w Szczecinie w podziale na 2 zadania”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej
4 jako Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty w tym postępowaniu informuje, że:

Zadanie nr 1
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.
Zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się
następującymi kryteriami:
−
cena całkowita brutto za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia – 30%,
−
dodatkowa wiedza i doświadczenie – 70%
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazanymi w Instrukcji formułami.
Nr
oferty

1

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Konsorcjum firm:
1) Adwokat Grzegorz
Dutkiewicz prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą Kancelaria
Adwokacka adwokat
Grzegorz Dutkiewicz
ul. Monte Cassino 19c/2
70-467 Szczecin
2) Radca prawny Przemysław
Gardocki prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą GARDOCKI Kancelaria
Radcy Prawnego
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Cena oferty

Ocena
punktowa

Dodatkowa wiedza i doświadczenie

− reprezentacja samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń szpitalnych
jako pełnomocnik główny w 20 (dwudziestu)
sprawach w postępowaniu sądowym dotyczących błędu
w sztuce lekarskiej lub zakażenia o wartości przedmiotu
sporu dla każdej sprawy co najmniej 200.000,00 zł
(dwieście tysięcy złotych),
− reprezentacja samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń szpitalnych
jako pełnomocnik główny w 110 (stu dziesięciu)
373.512,87 zł
sprawach w postępowaniu sądowym dotyczących spraw
brutto
innego rodzaju niż błąd w sztuce lekarskiej lub
zakażenie,
− reprezentacja samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń szpitalnych
jako pełnomocnik główny w 20 (dwudziestu)
sprawach w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją
do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
− doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu
radcy prawnego lub adwokata lub prawnika
zagranicznego przez 10 (dziesięć) lat.

100
w tym:
Cena – 30
Dodatkowa
wiedza
i doświadczenie
– 70

Oferta nr 1 Wykonawcy Konsorcjum firm: Adwokat Grzegorz Dutkiewicz prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Kancelaria Adwokacka adwokat Grzegorz Dutkiewicz i Radca prawny Przemysław Gardocki prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego, jest ofertą najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Instrukcji dla Wykonawców i spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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Zadanie nr 2
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.
Zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się
następującymi kryteriami:
−
cena całkowita brutto za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia – 30%,
−
dodatkowa wiedza i doświadczenie – 70%
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazanymi w Instrukcji formułami.
Nr
oferty

2

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Małgorzata Jurgiel prowadząca
działalność gospodarczą pod
nazwą Kancelaria Radcy
Prawnego Małgorzata Jurgiel
ul. Krzywoustego 15/3 B
70-751 Szczecin

Cena oferty

Ocena
punktowa

Dodatkowa wiedza i doświadczenie

− reprezentacji co najmniej 3 (trzech) zamawiających
będących jednostkami sektora finansów publicznych
jako pełnomocnik główny w 44 (czterdziestu
czterech) sprawach łącznie dla wszystkich
zamawiających
w
postępowaniu
sądowym
dotyczących
prawa
pracy
lub
ubezpieczeń
społecznych,
− doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu
radcy prawnego lub adwokata lub prawnika
zagranicznego przez 21 (dwadzieścia jeden) lat
− wykonywania bieżącej obsługi prawnej 4 (czterech)
zamawiających będących jednostkami sektora
finansów publicznych w sprawach z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert
przez okres co najmniej 24 (dwudziestu czterech)
miesięcy w sposób ciągły dla każdej obsługi, w tym
usług, które na dzień złożenia oferty jeszcze trwają,
190.568,00 zł
przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie okresów
brutto
z 2 (dwóch) albo więcej następujących po sobie
różnych umów realizowanych dla tego samego
zamawiającego pod warunkiem zachowania ciągłości
w świadczeniu usług
− wykonywania bieżącej obsługi prawnej 2 (dwóch)
samodzielnych
publicznych
zakładów
opieki
zdrowotnej udzielających świadczeń szpitalnych
zatrudniających na podstawie umowy o pracę lub
umów cywilnoprawnych co najmniej 1000 (tysiąc)
osób łącznie wraz z zastępstwem procesowym przed
sądami w sprawach z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych w okresie ostatnich 3
(trzech) lat przed upływem terminu składania ofert
przez okres co najmniej 24 (dwudziestu czterech)
miesięcy, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie
okresów z 2 (dwóch) albo więcej następujących po
sobie różnych umów realizowanych dla tego samego
zamawiającego pod warunkiem zachowania ciągłości
w świadczeniu usług.

100
w tym:
Cena – 30
Dodatkowa
wiedza
i doświadczenie
- 70

Oferta nr 2 Wykonawcy Małgorzaty Jurgiel prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy
Prawnego Małgorzata Jurgiel, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Instrukcji dla Wykonawców i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Termin po upływie którego umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte
- zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale IX Instrukcji dla Wykonawców
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Małgorzata Usielska

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax.
91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax.
91 462 04 94

