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

Zgorzelec: Usługi pielęgniarskie
Numer ogłoszenia: 299258 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

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 pielęgniarskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje
wykonanie usług w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej na rzecz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Zgorzelec. 2) Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę lub
higienistkę szkolną obejmować musi w szczególności: a) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
w poszczególnych grupach wiekowych, w terminach badań bilansowych, b) kierowanie postępowaniem
przesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów, c)
świadczenie grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej, d) czynne poradnictwo dla
uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i
niepełnosprawnością, e) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
f) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej, g) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie
warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole, h) prowadzenie
dokumentacji medycznej uczniów na zasadach określonych w przepisach o dokumentacji medycznej. 3) Usługa
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, świadczona będzie w
gabinetach profilaktyki zdrowotnej w niżej wymienionych placówkach oraz w następujących godzinach: a) Szkoła
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Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 16 w godzinach od 8:00 do 15:00, b) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu przy ul. Armii
Krajowej 10a - w godzinach od 8:00 do 15:00, c) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Zgorzelcu przy ul. Prusa 17 - w godzinach od 8:00 do 15:00, d) Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki 68 - w godzinach od 8:00 do 14:00, e) Gimnazjum Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej 60
- w godzinach od 8:00 do 14:00, f) Gimnazjum Nr 3 im. Armii Krajowej w Zgorzelcu przy ul. Piłsudskiego 1 - w
godzinach od 8:00 do 14:00. 4) Wykonawca nie będzie ponosił kosztów za korzystanie z udostępnionych przez
placówki szkolne gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 5) Usługa musi być świadczona przez jedną pielęgniarkę lub
higienistkę szkolną w danej placówce oświatowej, w dniach nauki szkolnej oraz podczas ferii zimowych, w
przypadku organizowania w okresie ferii zajęć opiekuńczo-wychowawczych w danej szkole. 6) Wykonawca
zobowiązany będzie do zabezpieczenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej na czas obowiązywania umowy w
następujące przyrządy: a) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i
dorosłych, b) zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 45, poz.
271 z zm.), c) stetoskop, d) przenośną apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem. 7) W przypadku zużycia
wyposażenia, o którym mowa w pkt 3 ppkt 6 SIWZ, koszty ich uzupełnienia będzie ponosił Wykonawca. 8)
Usługi będą świadczone dla 1699 uczniów ze szkół podstawowych oraz dla 710 uczniów z gimnazjów. 9) Usługi
będące przedmiotem zamówienia mogą być świadczone przez pielęgniarki lub higienistki szkolne posiadające
prawo do wykonywania zawodu oraz kwalifikacje zawodowe wynikające z przepisów prawa obowiązujących w
okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w
sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz.
1133). 10) W przypadku nieobecności pielęgniarki lub higienistki szkolnej Wykonawca zobowiązany będzie
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, oraz wskazać osobę która będzie pełnić zastępstwo.
Osoba pełniąca obowiązki podczas zastępstwa musi posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe określone w
pkt. 3 ppkt. 9 SIWZ. 1 11) Usługi objęte przedmiotem zamówienia nie będą wykonywane w okresie od dnia 25
czerwca do dnia 31 sierpnia 2016r., za ten okres nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.00.00-2, 85.14.12.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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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
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny powyższego
warunku. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 1) lit. a) SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny powyższego
warunku. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 1) lit. a) SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny powyższego
warunku. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 1) lit. a) SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował:
- minimum 6 osobami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3 lub ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
(Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1133) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(należy podać podstawę do dysponowania osobą, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o
dzieło, itp.) - Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu bądź poleganiu na zasobach innych
podmiotów w tym zakresie - formularz Nr 3 do SIWZ. Zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt. 10 ppkt. 1 lit. a SIWZ oraz dokumenty wymienione w pkt. 10 ppkt. 1 lit. b i c SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia
zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych przez Wykonawcę
do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 10 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający
sposób potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu
czynności określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - wezwania do uzupełnienia
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dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny powyższego
warunku. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 1) lit. a) SIWZ.
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:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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.
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
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
do SIWZ, 2) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 9 ppkt. 2) SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w
pkt. 9 ppkt. 3 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, zgodnie
z zapisami pkt. 8 SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z
ofertą, 4) wypełniony formularz oświadczenia dot. podwykonawstwa - Formularz Nr 4 do SIWZ. 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin płatności - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakres zmian został przewidziany w § 8 projektu umowy - Formularz Nr 6 do SIWZ. 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy.
Zakres zmian został przewidziany w niniejszym paragrafie. 2. Zmiana osób, o których mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, możliwa będzie w każdym czasie w trakcie
związania umową, pod warunkiem, że osoby te posiadać będą co najmniej takie same uprawnienia jak osoby
wskazane przez Wykonawcę w ofercie. 3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób
odpowiedzialnych za realizację umowy w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń
losowych, b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja, itp.). 4. Zamawiający
może żądać od Wykonawcy zmianę osoby lub osób, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, jeżeli uzna, że osoba lub osoby nie wykonują należycie
swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany osoby lub
osób w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 5. Zmianę umowy w
zakresie podwykonawstwa, na każdym etapie realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu zapisów dot.
podwykonawstwa w których mowa w niniejszej umowie. 6. Zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa możliwa
będzie w przypadku: 1) wskazania innych podwykonawców, 2) rezygnacji podwykonawcy, 3) wskazania innego
zakresu podwykonawstwa albo wykonanie części zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo
niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom. 7. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. 8. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze stron umowy, w
terminie trzech 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: 16.11.2015
godzina 11:00, 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
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http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

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

2015-11-06 09:39

