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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173301-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2013/S 101-173301
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
Osoba do kontaktów: Grazyna Miłoszewska
60-844 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618412745
E-mail: g.miloszewska@wielkopolska.policja.gov.pl
Faks: +48 618412744
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wielkopolska.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

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:
ZZP-2380-48/2013 Usługi medyczne wobec osób zatrzymanych przez Policję woj. wielkopolskiego.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: teren woj.
wielkopolskiego.
Kod NUTS PL41
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
ZZP-2380-48-2013 Usługi medyczne wobec osób zatrzymanych przez Policję woj. wielkopolskiego. Pobieranie
materiału da badań oraz badania lekarskie.Szczegółowy zakres określa zał. nr 1 i 6 do SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

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:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 36 części
Szacunkowa wartość bez VAT: 513 380,20 EUR

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: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Komisariaty podległe KMP w Poznaniu: Poznań Wilda, Komorniki, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Stęszew, KWP
Poznań,CBŚ
1)
Krótki opis
usługi medyczne wobec zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 146 694 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
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Nazwa: Komisariaty podległe KMP w Poznaniu: Buk, Murowana Goślina, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Poznań-Północ,
Wydziały: Dochodzeniowo -Śledczy, Kryminalny, KWP Poznań, CBŚ
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 79 957,20 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Komisariaty podległe KMP w Poznaniu: Poznań Grunwald, Poznań Jeżyce, Poznań Stare Miasto, Poznań Targi,
Wydziały: d/w z Przestępczością Gospodarczą, d/w z Przestępczością Samochodową, Ruchu Drogowego
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 138 828 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: KMP, KWP, CBŚ Poznań
1)
Krótki opis
badania psychiatryczne wobec osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 456 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: KMP/KWP/CBŚ Poznań
1)
Krótki opis
badania pediatryczne wobec osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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85000000
3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 052 EUR

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: KPP Chodzież
1)
Krótki opis
badania osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 488 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: KPP Czarnków
1)
Krótki opis
badania osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 49 266 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Kp Trzcianka
1)
Krótki opis
badania osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 702,42 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: KPP Gniezno
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 61 106,40 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: KPP Gostyń
1)
Krótki opis
badania medyczna osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 30 774 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: KPOP Grodzisk
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 942 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: KPP Jarocin
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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85000000
3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 73 692 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: KMP Kalisz
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymancyh
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 108 330 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: KPP Kępno
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 26 725,08 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: KPP Koło
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 71 346 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: KMP Konin
1)
Krótki opis
badania medyczna osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 176 699,34 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: KPP Kościan
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 42 435 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: KPP Krotoszyn
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 58 263,60 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: KMP Leszno
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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85000000
3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 127 374 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: KPP Międzychód
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 523,50 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21
Nazwa: KPP Nowy Tomyśl
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanch
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 45 540 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22
Nazwa: KPPP Oborniki Wlkp.
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 566,80 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23
Nazwa: KPP Ostrów Wlkp.
1)
Krótki opis
badania osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 136 344 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24
Nazwa: KPP Ostrzeszów
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 699,20 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25
Nazwa: KPP PIła
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 64 308 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26
Nazwa: KP Wyrzysk
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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85000000
3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 906 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27
Nazwa: KPP Pleszew
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 63 480 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28
Nazwa: KPP Rawicz
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 29 808 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29
Nazwa: KPP Słupca
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 51 336 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30
Nazwa: KPP Szamotuły
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 77 418 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31
Nazwa: KPP Środa
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 764 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32
Nazwa: KPP Turek
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 71 014,80 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33
Nazwa: KPP Wągrowiec
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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85000000
3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 61 962 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34
Nazwa: KPP Wolsztyn
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 36 156 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35
Nazwa: KPP Września
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymzaych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 53 654,40 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36
Nazwa: KPP Złotów
1)
Krótki opis
badania medyczne osób zatrzymanych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85000000

3)

Wielkość lub zakres
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 35 581,09 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
nie wymagane

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum wymagane jest pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust.2 ustawy upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga podpisu upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców

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: W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć
następujące dokumenty lub oświadczenia:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument
oddzielnie);
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, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich
składa przedmiotowy dokument oddzielnie);
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca
wraz z ofertą winien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o
braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument
oddzielnie).
4. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których
osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 2 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z
prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 2, zastępuje się go 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. Inne wymagane dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:
a) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści
wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
6. Forma składania wymaganych dokumentów
1) Oferta oraz inne dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w
języku obcym Wykonawca musi je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, pkt 2, 3, 4, pkt 5 ppkt. 2 mogą być złożone w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w
przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4) Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 oraz w pkt 5 ppkt 1 musi być złożony w formie oryginału.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, winien
on wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) dokument potwierdzający wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 3 do
SIWZ.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

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
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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
Najniższa cena

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:
ZZP-2380-48/2013

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13.6.2013 15:30
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.6.2013 - 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: 14.6.2013 - 11:15
Miejscowość:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Poznań, ul. Dąbrowskiego 17a
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: komisja przetargowy, wykonawcy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia z Wykonawcą umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z
wyłączeniem walut obcych.
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5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4
ustawy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od 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 powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4) 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.
5) Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli została
przesłana w inny sposób;
2) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
3) w przypadku innych czynności niż wskazane w lit. a i b w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
4. Skarga do sądu
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.5.2013
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