Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

BZP.38.382-25.11.20

Jastrzębie – Zdrój, 08.07.2020r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przeprowadzenia postępowania na Kompleksową obsługę prawną dla potrzeb
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – BZP.38.382-25.20
ZMIANA TREŚCI INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Z DNIA 08.07.2020r.
Na podstawie Rozdziału IX pkt 11 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający
wprowadza do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców
następujące zmiany:
a)

tj. zmieniając zapisy § 2 Umowy z:

§2
Przedmiot umowy
5.W przypadku reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach przed sądami
powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem
Administracyjnym, a także Krajową Izbą Odwoławczą i innymi organami Wykonawcy
przysługiwać będzie odrębne wynagrodzenie wyłącznie w przypadku zasądzenia na jego rzecz
od strony przeciwnej kosztów zastępstwa procesowego i w wysokości zasądzonej przez sąd,
pomniejszone o nieodzyskane przez Zamawiającego koszty postępowania sądowego i
egzekucyjnego. Płatność wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego nastąpi w terminie 7
dni od uregulowania jej przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty na rachunek Wykonawcy.
który otrzymuje brzmienie:
§2
Przedmiot umowy
5.W przypadku reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach przed sądami
powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem
Administracyjnym, a także Krajową Izbą Odwoławczą i innymi organami Wykonawcy
przysługiwać będzie odrębne wynagrodzenie wyłącznie w przypadku zasądzenia na jego rzecz
od strony przeciwnej kosztów zastępstwa procesowego i w wysokości 80% wynagrodzenia
zasądzonego przez sąd, pomniejszone o nieodzyskane przez Zamawiającego koszty
postępowania sądowego i egzekucyjnego. Płatność wynagrodzenia z tytułu zastępstwa
procesowego nastąpi w terminie 30 dni od uregulowania jej przez stronę zobowiązaną do jej
zapłaty na rachunek Wykonawcy/przekazanego przez komornika sądowego.
b)
§4
Prawa i obowiązki Wykonawcy
12.Wykonawca zapewnia stałą obecność (dyżur) jednego radcy prawnego/adwokata w
rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 poz. 75); ustawy Prawo o adwokaturze ustawa z dnia 26 maja 1982 r. (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 poz. 1513 ze zm), przez 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach
od 11:00 do 15:00.
który otrzymuje brzmienie:
§4
Prawa i obowiązki Wykonawcy
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12.Wykonawca zapewnia stałą obecność (dyżur) jednego radcy prawnego/adwokata w
rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 poz. 75); ustawy Prawo o adwokaturze ustawa z dnia 26 maja 1982 r. (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 poz. 1513 ze zm), przez 3 dni w tygodniu (poniedziałek w godzinach od 11:00 do
15:00, środa w godzinach od 08:00 do 12:00, piątek w godzinach od 11:00 do 15:00).
c)
§4
Prawa i obowiązki Wykonawcy
14.Osoby, o których mowa w ust. 8, 9, 10 i 11 muszą posiadać wpis na odpowiednią listę
potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego. Osoby te powinny
legitymować się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w świadczeniu stałej obsługi prawnej
dla Zamawiającego, będącego podmiotem jednostki ochrony zdrowia.
który otrzymuje brzmienie:
§4
Prawa i obowiązki Wykonawcy
14.Osoby, o których mowa w ust. 8, 9, 10 i 11 muszą posiadać wpis na odpowiednią listę
potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego.
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający postanowił zmienić treść Instrukcji dla
Wykonawców, w następujący sposób:
a) w Rozdziale I pkt 10 zmienia zapis:
Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący
sposób:
Oferta na
Kompleksową obsługę prawną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, BZP.38.38225.20
Nie otwierać przed dniem 10.07.2020 r., godz. 11:30
który otrzymuje brzmienie:
Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący
sposób:
Oferta na
Kompleksową obsługę prawną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, BZP.38.38225.20
Nie otwierać przed dniem 13.07.2020 r., godz. 11:00
b) w Rozdziale XI pkt 1 zmienia zapis:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 10.07.2020r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym
w rozdziale I.
który otrzymuje brzmienie:
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Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 13.07.2020r., do godziny 10:00.
c) w Rozdziale XI pkt 5 zmienia zapis:
Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 10.07.2020r., o godz. 11:30 w Biurze Zamówień Publicznych,
pok. nr 19, XI piętro i zostanie przeprowadzone poprzez transmisję online pod adresem:
https://www.wss2.pl/strona.php?id=31.
który otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2020r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Biurze
Zamówień Publicznych na XI piętrze w pokoju nr 19 i zostanie przeprowadzone poprzez
transmisję on-line pod adresem: https://www.wss2.pl/strona.php?id=31
W związku z wprowadzonymi zmianami do treści Wzoru Umowy oraz Instrukcji dla
Wykonawców, Zamawiający zmienia Ogłoszenie o zamówieniu. Zatem termin składania i
otwarcia ofert ulega zmianie zgodnie z powyższym.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Instrukcja dla Wykonawców po zmianach z dnia 08.07.2020r.,
- Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców po zmianach z dnia
08.07.2020r.;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia po zmianach z dnia 08.07.2020r.;
Pozostała treść załączników do Instrukcji dla Wykonawców nie ulega zmianie, a powyższe
informacje należy traktować jako integralną część Instrukcji dla Wykonawców.
Z poważaniem
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