
          Załącznik nr 1 

 

Zakres obsługi prawnej 

 

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

 

 doradztwo prawne z zakresu: prawa cywilnego, prawa pracy, handlowego, 

podatkowego, prawa dotyczącego prowadzenia działalności leczniczej, zamówień 

publicznych, rachunkowości, finansów publicznych- bieżące udzielanie ustnych porad 

prawnych oraz sporządzanie pisemnych opinii, 

 sporządzanie, opiniowanie, parafowanie projektów umów, zarządzeń, regulaminów 

oraz innych niezbędnych dokumentów, 

 sporządzanie pism w trakcie postępowań sądowych, przed organami administracji 

publicznej i samorządowej oraz innych instytucji, 
 wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowywania postępowań oraz pomoc przy 

prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

 wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania i opiniowanie materiałów 

związanych z konkursami prowadzonymi w oparciu o przepisy ustawy o działalności 

leczniczej, 

 reprezentację Zamawiającego przed sądami powszechnymi oraz organami 

administracji publicznej, samorządowej, przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz  

w razie potrzeby przed innymi instytucjami, 

 informacja prawna w zakresie stanu prawnego, możliwych ocen prawnych  

okoliczności, w sprawach dotyczących postępowań przed Naczelną Izbą Lekarską  

i innymi organami publicznymi w zakresie ewentualnych zarzutów dyscyplinarnych 

osób wykonujących świadczenia medyczne u Zamawiającego, 

 obsługa prawna w zakresie przygotowania dokumentacji medycznej w związku  

z wezwaniami upoważnionych organów ścigania, postępowaniami prowadzonymi 

przed Sądami i innymi organami, w tym ubezpieczycielami oraz na żądanie 

uprawnionych osób fizycznych, 

 opiniowanie pism dotyczących praw pacjenta, 

 przygotowywanie korespondencji w zakresie ewentualnych postępowań 

egzekucyjnych i roszczeń osób trzecich,  

 poradnictwo związane z bieżącą odpowiedzialnością cywilną Zamawiającego, 

 udział w opracowywaniu procedur w zakresie dokumentacji oraz procedur 

medycznych, konsultacje w tym zakresie, 

 prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód przedsądowych w zakresie roszczeń 

i sporów pracowniczych, 

 podejmowanie wszelkich wymaganych prawem czynności, niezbędnych do skutecznej 

ochrony prawnej interesów Zamawiającego, 

 przedstawianie kwartalnego wykazu obowiązujących przepisów prawa związanych z 

działalnością Zamawiającego. 

 pozostałe prace zlecane przez Zamawiającego, niewymienione powyżej, a związane 

z przedmiotem zamówienia. 

 

Miejsce i czas świadczenia usługi:  

 

 w siedzibie Zamawiającego, 3 dni w tygodniu, przez 2 godz. każdego dnia, w czasie 

pracy Zamawiającego (tj. między godz. 8.00 – 15.05) – dni pracy oraz godziny 

wykonywania zleceń zostaną szczegółowo ustalone pomiędzy Stronami, 



 obsługa prawna będzie świadczona w dniach nie będących dniami ustawowo wolnymi 

od pracy, 

 poza siedzibą Zamawiającego z częstotliwością i w miejscu niezbędnym do 

wykonania obsługi prawnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w ramach ustalonego powyżej wymiaru godzin,  

 Zamawiający będzie formułował swoje pytania i przedstawiał problemy bezpośrednio 

Wykonawcy w czasie pobytu w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku 

nieobecności w siedzibie Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pocztą 

elektroniczną.  

 

 

 

 

 

.......................................      ............................................. 

Zamawiający       Wykonawca 


