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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443795-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi medyczne i podobne
2015/S 244-443795

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
40-038 Katowice
POLSKA
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slaska.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne
Kod NUTS PL22

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443795-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych obejmujących:
a) badania profilaktyczne i kontrolne funkcjonariuszy Policji;
b) badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników Policji określonych w art. 229 par. 1 i 2 Kodeksu
Pracy;
c) badania w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, badania
stermotorzystów;
d) badania i wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych;
e) szczepienia ochronne;
f) badanie funkcjonariuszy wykonujących prace podwodne oraz skoczków spadochronowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
Rozdziale I.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85120000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych obejmujących:
a) badania profilaktyczne i kontrolne funkcjonariuszy Policji;
b) badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników Policji określonych w art. 229 par. 1 i 2 Kodeksu
Pracy;
c) badania w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, badania
stermotorzystów;
d) badania i wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych;
e) szczepienia ochronne;
f) badanie funkcjonariuszy wykonujących prace podwodne oraz skoczków spadochronowych.
2. Zamawiający dokonuje podziału badań na cztery pakiety:
— pakiet A obejmuje:
—— badanie lekarza profilaktyka,
—— pobieranie materiału do badań laboratoryjnych,
—— pakiet B obejmuje:
—— RTG,
—— EKG,
—— okulistę,
— pakiet C obejmuje:
—— internistę,
—— psychiatrę,
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—— chirurga,
—— ortopedę,
—— laryngologa,
—— neurologa,
—— kardiologa,
—— dermatologa,
—— stomatologa,
—— psychologa,
—— psychologa klinicznego,
—— i ginekologa,
— pakiet D obejmuje:
—— inne badania niż wskazane w pakiecie A, B i C zlecone przez lekarza profilaktyka.
Pakiet A:
— badania będą mogły być wykonywane na terenie jednostki (Komendy Miejskiej / Powiatowej Policji) bądź w
punkcie wskazanym przez Wykonawcę, a znajdującym się na terenie miasta, w którym ma siedzibę Komenda
Miejska / Powiatowa Policji.
Pakiet B:
— badania okulistyczne z pakietu B będą musiały być wykonywane według wyboru Wykonawcy: albo w
siedzibie każdej z KMP/KPP albo w punktach wyznaczonych przez Wykonawcę i znajdujących się na terenie
każdego z miast (jeden punkt w jednym mieście), w których siedziby mają KMP/KPP. Dla badania RTG i EKG
Zamawiający wymaga wyznaczenia przez Wykonawcę co najmniej trzech punktów przeprowadzenia badania tj.
po jednym punkcie co najmniej w trzech miastach tj. Katowice, Bielsko – Biała, Częstochowa.
Pakiet C:
— badania będą mogły być wykonywane w punkcie wskazanym przez Wykonawcę, a znajdującym się na
terenie miasta, w którym ma siedzibę Komenda Miejska / Powiatowa Policji. Dopuszcza się również wskazanie
do wykonywania badań z pakietu C punktu znajdującego się poza danym miastem, w którym ma siedzibę
dana Komenda Miejska / Powiatowa Policji, pod warunkiem, że jest to miasto Katowice i Wykonawca wykaże
możliwość wykonania wszystkich wskazanych w tym pakiecie badań w tym jednym punkcie. Dodatkowo
Wykonawca może wskazać jako miejsce wykonywania przedmiotowych badań punkty znajdujące się w
Bielsku – Białej lub Częstochowie pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże możliwość wykonania wszystkich
wskazanych w tym pakiecie badań w tym jednym z ww punktów.
Pakiet D:
— badania będą wykonywane w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wskazywanie miejsca wykonania
badania nastąpi po wystawieniu skierowania przez lekarza profilaktyka.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 4 do SIWZ miejsca świadczenia usług dla
pakietu A, B i C ( rodzaj badań oraz miejsce badań). Miejsce świadczenia usług należy wskazać zgodnie z
dyspozycją dla danego pakietu.
3. Jednostki, dla których będą świadczone usługi to:
— KMP w Katowicach (obejmuje również KWP w Katowicach, SPAP w Katowicach, OPP w Katowicach oraz
komórki organizacyjne CBŚP i BSW KGP mające swoją siedzibę na terenie miasta Katowice),
— KPP w Będzinie,
— KMP w Bielsku Białej (obejmuje również SPPP w Bielsku – Białej, KWP w Katowicach z siedzibą w Bielsku-
Białej, oraz komórki organizacyjne CBŚP i BSW KGP mające swoją siedzibę na terenie miasta Bielsko –
Biała),
— KPP w Bieruniu,
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— KMP w Bytomiu,
— KMP w Chorzowie,
— KPP w Cieszynie,
— KMP w Częstochowie (obejmuje również SPPP w Częstochowie, KWP w Katowicach z siedzibą w
Częstochowie, oraz komórki organizacyjne CBŚP i BSW KGP mające swoją siedzibę na terenie miasta Bielsko
Biała),
— KMP w Dąbrowie Górniczej,
— KMP w Gliwicach,
— KMP w Jastrzębiu Zdroju,
— KMP w Jaworznie,
— KPP w Kłobucku,
— KPP w Lublińcu,
— KPP w Mikołowie,
— KMP w Mysłowicach,
— KPP w Myszkowie,
— KMP w Piekarach Śląskich,
— KPP w Pszczynie,
— KPP w Raciborzu,
— KMP w Rudzie Śląskiej,
— KMP w Rybniku,
— KMP w Siemianowicach Śląskich,
— KMP w Sosnowcu,
— KMP w Świętochłowicach,
— KPP w Tarnowskich Górach,
— KMP w Tychach,
— KPP w Wodzisławiu Śląskim,
— KMP w Zabrzu,
— KPP w Zawierciu,
— KMP w Żorach,
— KPP w Żywcu,
— Komisariat Autostradowy Policji w Gliwicach.
4. Wykonawca zapewni wykonywanie badań z pakietu A i B, każdego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawca wykona badania profilaktyczne w sposób, który nie spowoduje nieobecności w pracy
funkcjonariuszy/ pracowników z tytułu wykonywania badań profilaktycznych trwającej dłużej niż 2 dni.
6. Sposób realizacji usług będących przedmiotem umowy znajduje się w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia publicznego tj. rodzaje badań wchodzących w zakres
przedmiotu umowy stanowią załącznik nr 1 do umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – formularz
cenowy.
8. Wszystkie urządzenia medyczne niezbędne do wykonania badań przewidzianych w załączniku nr 1 do
projektu umowy muszą posiadać aktualne i ważne dokumenty legalizacyjne (paszporty).
9. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych poprzez:
a) przetwarzanie przekazywanych danych osobowych, które odbywać się będzie wyłącznie w formie
papierowej;
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b) kartoteka przechowywana będzie w odrębnym pomieszczeniu, w zamykanych na klucz szafach
kartotecznych;
c) dostęp do kartoteki będą miały wyłącznie osoby wskazane na wykazie, który Wykonawca po zawarciu umowy
przekaże Zamawiającemu. Każda zmiana osób na wykazie będzie niezwłocznie zgłaszana Zamawiającemu w
formie pisemnej;
d) wykonawca będzie prowadził ewidencję dostępu do kartoteki, w której wpisywane będzie każdorazowe z niej
skorzystanie wraz z imieniem i nazwiskiem osoby z niej korzystającej.
10. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym wskazując jakie części zamówienia zostaną przekazane do
wykonania podwykonawcom. W przypadku nie złożenia oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca
wykona zamówienia bez udziału podwykonawców.
11. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia
publicznego niezbędnym jest wskazanie w umowie konsorcjum, zakresu przedmiotu zamówienia (rzeczowy)
jaki będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na
kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Wartości
wskazane w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 969 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ tj. projekt umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum,
która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in.
realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141
ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu
cywilnego.
2. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:
— upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą
go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich
sprawach związanych z umową;
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— stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji
zamówienia;
— być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec
zamawiającego;
— być zawarta w formie pisemnej
— określać zakres rzeczowo – finansowy każdego z członków konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
1.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia co najmniej: czterema lekarzami profilaktykami, 2 lekarzami okulistami, po jednym lekarzu o
specjalności: internista, psychiatra, chirurg, ortopeda, laryngolog, neurolog, kardiolog, dermatolog, stomatolog,
psycholog, psycholog kliniczny, ginekolog. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia
do oferty wykazu osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wszystkie osoby wykazane w powyższym
załączniku będą świadczyły usługi zgodnie z rozdziałem II punktem 2 SIWZ oraz w miejscu wskazywanym w
załączniku nr 4 do SIWZ z zastrzeżeniem zapisów dla Pakietu D.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonego
do oferty oświadczenia w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.
3. Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki postawione w pkt III
ppkt 1 SIWZ mogą spełniać wspólnie.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest udowodnić,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
5. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych żąda wykazania przez
Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.
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7. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych żąda wykazania przez
Wykonawcę braku naruszania uczciwej konkurencji z powodu przynależności do grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
8. Na potwierdzenie spełniania warunków Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenia o braku
przynależności do grupy kapitałowej lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
9. Przez Grupę Kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP
złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie.
1.2. Wykazu osób – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
2. W zakresie potwierdzenia, niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ –
formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie,
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.8. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 1
do SIWZ).
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, każdy z podmiotów występujących np. w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty
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określone w podpunkcie od 2.1 do 2.8. SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w ppkt. 1.1 SIWZ mogą
przedstawić łącznie.
4. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stosuje się przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane w zakresie § 4.
B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.
1. Oświadczenie, że wszystkie urządzenia medyczne niezbędne do wykonania badań przewidzianych w
załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy posiadają aktualne i ważne dokumenty
legalizacyjne (paszporty) – złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych poprzez:
a) przetwarzanie przekazywanych danych osobowych, które odbywać się będzie wyłącznie w formie
papierowej;
b) kartoteka przechowywana będzie w odrębnym pomieszczeniu, w zamykanych na klucz szafach
kartotecznych;
c) dostęp do kartoteki będą miały wyłącznie osoby wskazane na wykazie, który Wykonawca po zawarciu umowy
przekaże Zamawiającemu. Każda zmiana osób na wykazie będzie niezwłocznie zgłaszana Zamawiającemu w
formie pisemnej;
d) wykonawca będzie prowadził ewidencję dostępu do kartoteki, w której wpisywane będzie każdorazowe z niej
skorzystanie wraz z imieniem i nazwiskiem osoby z niej korzystającej.
— złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Oświadczenie, że Wykonawca wykona badania z pakietu A i B, każdego dnia tygodnia od poniedziałku do
piątku – złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Oświadczenie, że Wykonawca wykonana badania profilaktyczne w sposób, który nie spowoduje nieobecności
w pracy funkcjonariuszy/ pracowników z tytułu wykonywania badań profilaktycznych trwającej dłużej niż 2 dni –
złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zamówienia nakładem własnym lub o powierzeniu części
zamówienia do realizacji podwykonawcom złożone na formularzu ofertowym lub na odrębnym dokumencie.
6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie w formie oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
będzie realizował każdy z uczestników.
7. Wykaz miejsca świadczenia usług dla pakietu A,B i C. zgodnie z dyspozycją rozdziału II punktu 2 SIWZ.
8. Zgodnie z art. 91 ust. 3A ustawy Pzp. Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację w
formularzu ofertowym o następującej treści „ Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie* /
nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym
oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania …………….. , oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ………. …………..”
9. Formularz cenowy załącznik nr 3 do SIWZ – brak załączenia formularza cenowego do oferty lub załączenie
do oferty niepodpisanego formularza cenowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
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III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Dodatkowa liczba lekarzy profilaktyków powyżej ilości minimalnej. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-2380-392-88/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.12.2015 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 30.12.2015 - 11:30
Miejscowość:
Katowice
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Grudzień 2019.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
3 lata od dnia powiadomienia Wykonawcy o podjęciu realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o podjęciu realizacji usługi niezwłocznie po zakończeniu obecnie obowiązującej
umowy, (do dnia 21.05.2016 r lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy). Zamawiający
przewiduje udzielić zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1 Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze
środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych –
środki ochrony prawnej oraz odwołania (art. 179 – 198 ustawy Pzp).
2 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4 Terminy wnoszenia odwołań:
4.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego
wniesienia.
4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
5.1 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.3 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.

http://www.uzp.gov.pl
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6 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.12.2015

http://www.uzp.gov.pl

