1z6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/

Zgorzelec: Usługi medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta
Zgorzelec
Numer ogłoszenia: 393172 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Zgorzelec , ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel.
0-75 77 56 988, faks 075 77 56 988.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi medycyny pracy dla pracowników Urzędu
Miasta Zgorzelec.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta Zgorzelec, polegających na:
a) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich wstępnych wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy
w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy, b) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich
okresowych wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym
stanowisku pracy, c) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich kontrolnych wraz z wydaniem orzeczenia o
zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy, d) wykonywaniu specjalistycznych
badań konsultacyjnych okulistycznych. 2. Badania, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 SIWZ przeprowadzone będą
dla dwóch grup pracowniczych, tj.: a) dla grupy pracowników na stanowiskach kierowniczych: - badanie lekarskie
lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na
określonym stanowisku pracy, - badanie laboratoryjne - cholesterol całkowity, - badanie elektrokardiograficzne EKG spoczynkowe z opisem, - konsultacja okulistyczna, b) dla grupy pozostałych pracowników: - badanie
lekarskie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na
określonym stanowisku pracy, - konsultacja okulistyczna. 3. Usługi dot. medycyny pracy należy wykonywać
zgodnie z zakresem określonym: a) w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r.
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Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.), b) w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity z
2004r. Dz. U. Nr 125, poz. 1317 ze zm.), c) w Ustawie z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity
z 2013r. Dz. U. poz. 217), d) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 30 maja 1996r. w
sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69,
poz. 332 ze zm.). 4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na terenie miasta Zgorzelec w
miejscu wskazanym przez Wykonawcę. 5. Zamawiający wymaga, aby badania lekarskie, o których mowa w pkt 3
ppkt 1 SIWZ wykonywane były od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 6. Badania wstępne i
okresowe wykonywane będą po telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej i ustaleniu terminu
i godziny rozpoczęcia badań. Zaproponowany przez Wykonawcę termin rozpoczęcia badań nie może przekraczać
okresu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby, a w przypadku osób po długotrwałej
nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim badania należy przeprowadzić w terminie ostatniego dnia
zwolnienia lekarskiego pracownika lub najpóźniej następnego dnia. 7. Podstawą do wykonywania badań
wstępnych, okresowych i kontrolnych będzie imienne skierowanie wydane przez Zamawiającego, zawierające w
szczególności: a) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, b) dane dot. osoby
kierowanej na badanie, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, c) określenie stanowiska pracy, na którym jest lub
będzie zatrudniona kierowana osoba, d) informację o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych
lub uciążliwych dla zdrowia, jak również pracach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Wzór
skierowania stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ jako jej integralna część. 8. Odbioru zaświadczenia zawierającego
orzeczenie lekarskie, wystawionego na podstawie wykonanych badań, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1 SIWZ,
dokonuje każdorazowo osoba skierowana na badanie. 9. Zamawiający przewiduje, iż w 2014r. profilaktycznym
badaniom lekarskim wstępnym poddanych zostanie 2 osoby, profilaktycznym badaniom lekarskim okresowym - 26
osób (w tym 7 osób na stanowiskach kierowniczych), profilaktycznym badaniom lekarskim kontrolnym - 5 osób,
specjalistycznym badaniom konsultacyjnym okulistycznym - 33 osoby. 10. Podane w pkt. 3 ppkt 9 SIWZ ilości są
danymi szacunkowymi i nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do korzystania z usług medycznych w ww.
ilości osób. 11. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość osób przebadanych, według cen
jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - Formularz Nr 1 do SIWZ.
Przystąpienie do badań innej niż wskazana w pkt. 3 ppkt 9 SIWZ ilości osób nie może być podstawą do
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług
objętych przedmiotem zamówienia. Powierzenie tych usług osobie trzeciej może nastąpić tylko z uzasadnionych
przyczyn i za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba trzecia, będąca zastępcą Wykonawcy, musi spełniać
wymagania określone w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi wykazać, iż
spełnia warunek dotyczący: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualny wpis do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 217).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.4.1 ogłoszenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.4.1 ogłoszenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.4.1 ogłoszenia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.4.1 ogłoszenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2013-09-27 13:04

5z6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39...

przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do oferty Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy - formularz Nr 1,
2) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 9 ppkt. 3 SIWZ oraz dokument, o którym mowa w pkt. 9 ppkt. 4
SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamówień publicznych, 3) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, zgodnie z zapisami pkt. 8 SIWZ, 4) wypełniony formularz oświadczenia dot. podwykonawstwa formularz Nr 3. W przypadku nie dołączenia do oferty powyższego formularza, bądź jego nie wypełnienia,
Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje zmianę umowy w zakresie
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podwykonawstwa, na każdym etapie realizacji zamówienia. Powyższa zmiana może być dokonana tylko na
uzasadniony wniosek Wykonawcy i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z
podwykonawcą. Zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy, z uwzględnieniem zapisów projektu
umowy dot. podwykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie
powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze stron
umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej zmiany.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, Wydział Zamówień Publicznych - III piętro, pok. 304 - SIWZ udostępniona
będzie bezpłatnie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013
godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urząd Miasta w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego
7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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