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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230640-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi medyczne
2016/S 128-230640

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:
ZP-2380-237-2/2016 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję
na terenie działania KPP w Bieruniu.

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

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób doprowadzanych przez
funkcjonariuszy do miejsca wykonywania badań, w tym:
a) Wykonanie badania lekarskiego i wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu
przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie
śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach
koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania,
b) Pobrania krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań
analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi/odstąpienia od pobrania krwi. Usługa ta zostanie
wykonana na żądanie funkcjonariusza,
c) Pobrania innego materiału biologicznego (np. ślina, mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań
analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie
funkcjonariusza.
d) W sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż pisane w pkt. 4.1 w zakresie
niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia
osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
4. Badanie lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest:
a) w art. 15 ust. 5 ustawy z 6.4.1990 (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 t.j. z późn. zm.)
b) wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
13.9.2012 (Dz. U. poz. 1102) w sprawie badań osób zatrzymanych przez Policję, w sytuacji:
— gdy osoba oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia,
— żąda przeprowadzenia badania lekarskiego,
— posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia,
— z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest:
kobieta w ciąży, karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po
spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,
c) wydanym na podstawie art. 15 ust. 10 cytowanej ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z 4.6.2012 (Dz.U. poz. 638 z późn. zm.) w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych
i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb.
5. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13.9.2012 w sprawie
badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. poz. 1102) badania osób zatrzymanych mogą być
wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład Opieki
Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015
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r., poz. 618 j.t. z późn. zm.) oraz być zlokalizowany w granicach administracyjnych poszczególnych Komend
Miejskich/Powiatowych lub w odległości do 30 km.
6. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie
pisemnej.
7. Świadczenie usług winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością
wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża
niebezpieczeństwo).
8. Szacunkowa ilość przewidzianych badań określona została w tabeli w załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu
ofertowym. Faktyczna ilość zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
9. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych.
10. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce
świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe miejsce świadczenia
będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
11. W przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej
lub przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych
czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u
Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia.
12. Cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi/odstąpienia od pobrania krwi lub innego materiału do
badań laboratoryjnych i wydania pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi doprowadzającemu
osobę do badań, bez wykonania badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią pobrania krwi lub
innego materiału i zaoferowane ceny za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego zawierają koszt
wypełnienia protokołu.
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. Ilość
świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ została przez Zamawiającego
przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą roszczeń ze
strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wartości wskazane w formularzu
ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
13. Jeżeli Wykonawcę dotyczy tzn. jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – to zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy
PZP Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację 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 ……….…………..” Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

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

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

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

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Nie dotyczy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z zapisami zawartymi w załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umwoy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

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: 1.1 Zamawiający żąda, aby
Wykonawca wykazał się posiadaniem uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności tj. zgodnie
z art. 100 ustawy z 15.4.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618j.t. z późn. zm.) zakład opieki
zdrowotnej musi być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
a) Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żąda zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą złożone na odrębnym dokumencie załączonym do oferty.
1.2 Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem potencjałem technicznym, tj. Wykonawca
winien dysponować min. 1 zakładem opieki zdrowotnej zlokalizowanym w odległości do 30 km po trasie od
siedziby KPP w Bieruniu i podania informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami.
a) Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia obejmującym:
— wpisania odległości w km (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) zakładu/zakładów opieki
zdrowotnej od siedziby KPP w Bieruniu,
— podania adresu (dokładny adres: zawierający kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr administracyjny
budynku) zakładu/zakładów opieki zdrowotnej,
— podania informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami
złożone w wypełnionym załączniku nr 3 do SIWZ – wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych Wykonawcy usług.
b) Sposób wyliczenia odległości: Odległość od siedziby KPP w Bieruniu do Zakładu Opieki Zdrowotnej
wskazanego należy wyliczyć za pomocą programu www.zumi.pl tj. po załadowaniu się strony www.zumi.pl
nacisnąć zakładkę „trasa” następnie nacisnąć zakładkę „własna trasa” i wybrać opcję „jadę autem” po czym w
pozycji 1 wpisać adres KPP w Bieruniu
43-155 Bieruń ul. Turystyczna 1A, a w pozycji 2 wpisać adres miejsca wykonywania usługi.

www.zumi.pl
www.zumi.pl
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c) Sposób weryfikacji odległości: W przypadku podania odmiennej liczby kilometrów niż wskazane w programie
zumi.pl (liczone od siedziby danej KPP w Bieruniu do Zakładu Opieki Zdrowotnej wskazanego w formularzu
ofertowym) Zamawiający uzna to za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ i na podstawie
art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP wpisze właściwą wartość do formularza ofertowego zgodną z ww sposobem
obliczenia odległości.
1.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień
do wykonania określonej działalności lub czynności oraz w zakresie dysponowania potencjałem technicznym
na podstawie załączonych do oferty dokumentów w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający
warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.
1.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu
w zakresie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności oraz w zakresie
dysponowania potencjałem technicznym mogą spełniać wspólnie.
1.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia (w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz,
że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów), w tym celu
przedstawiając w szczególności:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału bądź kopii notarialnie poświadczonej za
zgodność z oryginałem) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
— charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
b) jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia to również dokumenty na potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2.1 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 i
ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2.1. Na potwierdzenie spełniania warunków Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczeń i dokumentów
określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1 -2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane.
2.2. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w punkcie IV.A SIWZ. Za aktualny zostanie
uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim
okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie.
2.3. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2.4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
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lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
2.5. W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia
uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego
wpisu w KRS. Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty dotychczas obowiązujący KRS i
uchwałę o zmianie zarządu (w przypadku żądania KRK dokument tem musi być wystawiony dla faktycznie
urzędującego – na podstawie uchwały – członka zarządu. Brak informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w
KRS, ale faktycznie nie będącej członkiem zarządu, co wynikać będzie z uchwały nie będzie miało negatywnych
skutków dla Wykonawcy)
2.6. 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.
3. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2d ustawy PZP żąda wykazania przez Wykonawcę braku naruszania
uczciwej konkurencji z powodu przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o
ochronie konkurencji i konsumentów.
3.1. Na potwierdzenie braku naruszania uczciwej konkurencji z powodu przynależności do grupy kapitałowej
Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej lub listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, złożonego na załączniku 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie.
3.2. Podstawowe pojęcia dotyczące grupy kapitałowej zgodnie z ustawą z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i
konsumentów:
Grupa Kapitałowa zgodnie z art. 4 pkt 14 – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.
Przedsiębiorca zgodnie z art. 4 pkt. 1 – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej,
które nie są działalnością w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność
gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje
dalsze działania podlegające kontroli koncentracji.
d) związek przedsiębiorców (rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji) na potrzeby przepisów dotyczących praktyk
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Przejęcie kontroli zgodnie z art. 4 pkt. 4 – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę
lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
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b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku
przez takiego przedsiębiorcę.
3.3. Zamawiający dokona oceny braku naruszania uczciwej konkurencji z powodu przynależności do grupy
kapitałowej na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia.
Wykonawcy, którzy złożą odrębne oferty należąc do tej samej grupy kapitałowej zostaną wykluczeni zgodnie
z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji.
IV Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Część 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 Zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą złożone na odrębnym
dokumencie załączonym do oferty.
1.3 Wypełnionego wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia obejmującego:
— wpisania odległości w km (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) zakładu/zakładów opieki
zdrowotnej od siedziby KPP w Bieruniu,
— podania adresu (dokładny adres: zawierający kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr administracyjny
budynku) zakładu/zakładów opieki zdrowotnej,
— podania informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami
złożone w wypełnionym załączniku nr 3 do SIWZ – wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych Wykonawcy usług.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, należy
przedłożyć:
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,
3. W zakresie potwierdzenia, niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
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3.1 Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – informację (oświadczenie) Wykonawcy o braku
przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów
złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy lub odrębnym dokumencie.
3.2 Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej – oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy
kapitałowej, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy lub odrębnym dokumencie oraz listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej złożone na odrębnym dokumencie.
4. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy PZP, polegający na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, przedkłada:
4.1 jeżeli podmioty te nie będą brały udziału w realizacji części zamówienia – pisemne zobowiązanie innego
podmiotu do udostępnienia zasobów do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz potwierdzające dokumenty, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów w zakresie:
zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
4.2. jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia oprócz dokumentów wymienionych w pkt IV A
ppkt 4.1. SIWZ Wykonawca musi dołączyć do oferty również dokumenty określone w pkt IV A ppkt 2.1 do 2.2
SIWZ dla podmiotu udostępniającego swoje zasoby
5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w
pkt IVA ppkt od 2.1 do 2.2 SIWZ oraz dokumenty pkt IV A ppkt 3.1.lub ppkt 3.2. SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 3
ustawy PZP. Dokumenty i oświadczenia wymienione w podpunktach w pkt IVA od 1.1 do 1.3 SIWZ Wykonawcy
mogą przedstawić łącznie. Dopiero łączna ocena Wykonawców występujących wspólnie będzie świadczyć o
spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada zamiast dokumentów wymienionych w pkt IV A ppkt 2.2 SIWZ dokument wystawiony w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
6.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6.2 w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Uwaga: od 18.4.2016, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursach, w których
wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, Wykonawca ma prawo składania formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w celu wykazania elementów, o których mowa powyżej.
Zgodnie z regulacjami art. 59 dyrektywy 2014/24/UE1 oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE2, w odniesieniu
do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest
równa lub wyższa od progów unijnych podstawowym dokumentem stanowiącym wstępne potwierdzenie:
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, jak też spełnianie
kryteriów selekcji (obiektywne zasady i kryteria ustalone przez Zamawiającego na potrzeby ograniczenia liczby
kwalifikujących się kandydatów) jest oświadczenie własne wykonawcy zastępujące, na etapie postępowania
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o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.
Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 (Dz.
Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str.16)
Część 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 oferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X SIWZ – złożone na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie, że Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych w zakresie: dostęp do
kartoteki będą miały wyłącznie osoby do tego upoważnione – złożone na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ
3. Oświadczenie, że w przypadku gdy osoba doprowadzona nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej
pomocy medycznej lub przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem
uniemożliwia wykonanie tych czynności, koszt wystawienia zaświadczenia wynikał będzie z ceny wskazanej w
cenniku obowiązującym u Wykonawcy w dniu wystawienia zaświadczenia – złożone na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
4. Oświadczenie, że cena za wypełnienie protokołu po pobraniu krwi/ odstąpienia od pobrania krwi lub
innego materiału do badań laboratoryjnych i wydania pobranej krwi lub innego materiału funkcjonariuszowi
doprowadzającemu osobę do badań, bez wykonania badań lekarskich i laboratoryjnych jest integralną częścią
pobrania krwi lub innego materiału i zaoferowane ceny za pobranie krwi lub innego materiału biologicznego
zawierają koszt wypełnienia protokołu – złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ
5. Oświadczenie, że w przypadku odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ,
uzasadnienie zostanie sporządzone w formie pisemnej – złożone na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ
6. Oświadczenie, że świadczenie usług będzie odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia,
poza kolejnością wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu
zagraża niebezpieczeństwo) – złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
7. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku
powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy
jego/ich udziale – złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
8. Jeżeli Wykonawcę dotyczy tzn. jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – to zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy
PZP. Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację 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 ……….…………..” Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wypełnionego wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w
celu wykonania zamówienia obejmującego:
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— wpisania odległości w km (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) zakładu/zakładów opieki
zdrowotnej od siedziby KPP w Bieruniu,
— podania adresu (dokładny adres: zawierający kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr administracyjny
budynku) zakładu/zakładów opieki zdrowotnej,
— podania informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami
złożone w wypełnionym załączniku nr 3 do SIWZ – wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych Wykonawcy usług.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień
do wykonania określonej działalności lub czynności oraz w zakresie dysponowania potencjałem technicznym
na podstawie załączonych do oferty dokumentów w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający
warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem potencjałem technicznym, tj. Wykonawca
winien dysponować min. 1 zakładem opieki zdrowotnej zlokalizowanym w odległości do 30 km po trasie od
siedziby KPP w Bieruniu i podania informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami.
a) Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia obejmującym:
— wpisania odległości w km (z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) zakładu/zakładów opieki zdrowotnej od
siedziby KPP w Bieruniu,
— podania adresu (dokładny adres: zawierający kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr administracyjny
budynku) zakładu/zakładów opieki zdrowotnej,
— podania informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami
złożone w wypełnionym załączniku nr 3 do SIWZ – wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych Wykonawcy usług.
b) Sposób wyliczenia odległości: Odległość od siedziby KPP w Bieruniu do Zakładu Opieki Zdrowotnej
wskazanego należy wyliczyć za pomocą programu www.zumi.pl tj. po załadowaniu się strony www.zumi.pl
nacisnąć zakładkę „trasa” następnie nacisnąć zakładkę „własna trasa” i wybrać opcję „jadę autem” po czym w
pozycji 1 wpisać adres KPP w Bieruniu
43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1A, a w pozycji 2 wpisać adres miejsca wykonywania usługi.
c) Sposób weryfikacji odległości: W przypadku podania odmiennej liczby kilometrów niż wskazane w programie
zumi.pl (liczone od siedziby danej KPP w Bieruniu do Zakładu Opieki Zdrowotnej wskazanego w formularzu
ofertowym) Zamawiający uzna to za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ i na podstawie
art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP wpisze właściwą wartość do formularza ofertowego zgodną z ww sposobem
obliczenia odległości.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

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

www.zumi.pl
www.zumi.pl
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IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 70
2. Odległość. Waga 30

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-2380-237-2/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 086-152563 z dnia 3.5.2016

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.7.2016 -
12:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.7.2016 - 12:00

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: 11.7.2016 - 12:30
Miejscowość:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych, 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19.

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: 30 miesięcy.

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

VI.3) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia
Od dnia zawarcia umowy do 30.4.2018.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152563-2016:TEXT:PL:HTML
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Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1. 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 przysługuje odwołanie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 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 wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. 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.
7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

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:
1.7.2016

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

