
 

 

  

      

 
 
 

Usługi wsparcia i doradztwa prawnego 

Szacowanie wartości zamówienia – opis zamówienia 

Materiał przeznaczony tylko do oszacowania wartości zamówienia publicznego. 
Nie stanowi oferty i nie jest zaproszeniem do składania ofert. 
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Opis szacowanego zamówienia : 
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Narodowego Funduszu 

Zdrowia, usług prawnych, na etapie przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego realizowanych na potrzeby Programu budowy ZSI NFZ obejmujących 
w szczególności: 

a. nadzór formalno-prawny nad prowadzonymi postępowaniami o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

b. udzielanie porad prawnych i wyjaśnień, a także wydawanie opinii prawnych, w 
zakresie działań prowadzonych przez Zamawiającego na etapie przygotowania i 
realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

c. przygotowywanie projektów dokumentów na potrzeby postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w tym: umów, porozumień i innych dokumentów o 
charakterze formalnym; 

d. opiniowanie i zatwierdzanie pod względem formalno-prawnym projektów 
dokumentów wytworzonych przez Zamawiającego na potrzeby postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, w tym: , specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; wzorców umów, porozumień i innych dokumentów o charakterze 
formalnym;  

e. sporządzania, konsultowanie i opiniowanie zawieranych przez Zamawiającego umów 
o udzielenie zamówienia publicznego; 

f. wsparcie Zamawiającego w innych czynnościach na etapie przygotowania, realizacji i 
wykonania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; w tym ewentualny 
udział w komisjach przetargowych; 

g. wsparcie w zakresie sporów z wykonawcami wynikających z realizacji umów; 
h. sygnalizowanie ewentualnie dostrzeżonych nieprawidłowości w interpretacji i 

stosowaniu przepisów prawnych, 
i. bieżące informowanie Zamawiającego o nowych przepisach oraz o zmianach w 

przepisach, mających wpływ na działalność Zamawiającego z przedkładaniem 
pisemnej interpretacji zapisów budzących wątpliwości. 

j. reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą 
oraz sądami powszechnymi w sprawach wynikających z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

2) Wynikiem świadczenia usług prawnych będą w szczególności usługi wymienione w pkt 1, 

realizowane niezwłocznie na zamówienie Zamawiającego, w formie pisemnej bądź ustnej – w 

zależności od brzmienia zamówienia, świadczone przy dołożeniu należytej staranności, przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, zgodnie z  zasadami ustawy z dnia 6 

lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) oraz najlepszą 

wiedzą i doświadczeniem. 

3) Zamawiający wymaga, aby sporządzone przez Wykonawcę opinie, analizy i ekspertyzy prawne 
obejmowały w szczególności:  

a. szczegółową analizę zgłoszonego przez Zamawiającego zagadnienia, w tym w 
szczególności okoliczności faktycznych i otoczenia prawnego zagadnienia,  

b. przedstawienie właściwych regulacji prawnych oraz poglądów doktryny i 
orzecznictwa,  

c. przedstawienie wszystkich możliwych do przyjęcia wariantów oraz rekomendację 
najbardziej odpowiedniego rozwiązania wraz z uzasadnieniem,  

d. wskazanie potencjalnego ryzyka w zakresie przedstawionych wariantów.  
4) Czas trwania zamówienia – 24 miesiące 


