
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

Poznań: Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i

innych świadcze ń z zakresu medycyny pracy dla policjantów i

pracowników Policji.

Numer ogłoszenia: 9717 - 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Komenda Wojewódzka Policji , ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8412743, 8412740, faks 061 8412744.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wielkopolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki

zdrowotnej i innych świadczeń z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług w zakresie

profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników

Policji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu

zamówienia dla części od nr 1 do nr 10.

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.12.10.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2016.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

1) Wykonawca spełni ten warunek (dla części od nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10), jeżeli wykaże, że

dysponuje lub będzie dysponował obiektem lub obiektami, w których: a) znajduje się min. 1 gabinet,

rozdzielnie dla każdej specjalności, o której mowa w ppkt 4 lit. a - lit. g niniejszego rozdziału, b)

znajduje się gabinet zabiegowy; c) znajduje się pracownia wykonująca zdjęcia RTG (duży obrazek); d)

znajduje się pracownia EKG. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wszystkie wymienione

powyżej gabinety zlokalizowane będą na terenie administracyjnym miasta lub powiatu, na terenie

którego siedzibę ma Komenda Powiatowa Policji odpowiednio wskazanego w rozdziale II pkt 3 SIWZ

w kolumnie trzeciej albo wszystkie wymienione powyżej gabinety zlokalizowane będą na terenie

administracyjnym miasta określonego w rozdziale II pkt 3 w kolumnie piątej SIWZ - odpowiednio dla

danej części przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca spełni ten warunek (dla części 5), jeżeli wykaże,

że dysponuje lub będzie dysponował obiektem w którym: a) znajduje się min. 1 gabinet, rozdzielnie dla

każdej specjalności, o której mowa w ppkt 4 lit. a - lit. g SIWZ rozdział IV; b) znajduje się gabinet

zabiegowy; c) znajduje się pracownia wykonująca zdjęcia RTG (duży obrazek); d) znajduje się

pracownia EKG.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował personelem

medycznym niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym: a) minimum jednym lekarzem uprawnionym

do przeprowadzania badań profilaktycznych oraz wydawania zaświadczeń z badań profilaktycznych -

(dla części od 1 do 10) b) minimum jednym lekarzem uprawnionym do badań kierowców i

stermotorzystów - (dla części od 1 do 10) c) minimum jednym lekarzem okulistą - (dla części od 1 do
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10) d) minimum jednym lekarzem laryngologiem - (dla części od 1 do 10) e) minimum jednym

lekarzem neurologiem (dla części od 1 do 10) f) minimum jednym lekarzem ortopedą (dla części od 1

do 10) g) minimum jednym psychologiem klinicznym (osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra

psychologii oraz specjalizację w psychologii klinicznej) - (dla części od 1 do 10) h) minimum jedną

osobą - personelem pomocniczym (pielęgniarką) zatrudnionym na umowę o pracę (zatrudniona osoba

musi posiadać mowę o pracę, której okres obowiązywania trwać będzie co najmniej na czas realizacji

umowy o zamówienie publiczne) - (dla cz. od 1 do 10)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi

zasobami;

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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
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zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

Inne wymagane dokumenty: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 2

do SIWZ wraz z kalkulacją cenową, obejmującą zakres świadczonych usług odpowiednio dla tej części na którą

Wykonawca składa ofertę, 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 - upoważnienie do pełnienia

funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z

Wykonawców. 3. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania

zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (o którym mowa w

Rozdziale V pkt 1 ppkt 4 SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów odpowiada solidarnie z

Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za

nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących, w szczególności: 1)

zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) charakteru stosunku jaki będzie łączył

Wykonawcę z innym podmiotem; 3) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy

wykonaniu zamówienia; 4) ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu

zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega ponadto, iż wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2a

ustawy, podlega wykonawca, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony

poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie

wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, chyba że wykonawca udowodni, że podjął konkretne

środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu

obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków

zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) dopuszczalne jest

obniżenie wynagrodzenia przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego; 2) inne niekorzystne dla

Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków

spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu

rażącą stratą, czego nie przewidywał przy zawarciu umowy. 2. Zmiana terminu wykonania usługi: 1) zmiany

spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi

zrealizowanie usług w terminie; 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie

Zamawiającego, w szczególności wstrzymania usług. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1) zmiany

spowodowane nieprzewidywalną koniecznością wykonania usług nie wymienionych w umowie; 4. Zmiana

wynagrodzenia Wykonawcy: 1) zmiany spowodowane zmianą stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie

powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia

wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 2)

dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika za świadczone usługi. 5. Zmiana postanowień

zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. Zmiana

umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Sekcja ds. Zamówień

Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, Poznań 60-838.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  05.02.2016

godzina 11:00, miejsce: Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul.

Dąbrowskiego 17A, Poznań 60-838, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowy ramowej. 2. Zamawiający dopuszcza
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składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie

przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów. 4. Zamawiający nie

zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5. Zamawiający nie stawia

wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 6. Rozliczenia między

Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut

obcych..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Świadczenie usług medycznych dla KPP Chodzież.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług medycznych dla

KPP Chodzież. Szacowana ilość badań 396..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.12.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Miejsce świadczenia usługi - 20

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Świadczenie usług medycznych dla KPP Czarnków..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług medycznych dla

KPP Czarnków. Szacowana ilość badań 461..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.12.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Miejsce świadczenia usługi - 20

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Świadczenie usług medycznych dla KPP Wągrowiec..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług medycznych dla

KPP Wągrowiec. Szacowana ilość badań 274..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.12.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80
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2. Miejsce świadczenia usługi - 20

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Świadczenie usług medycznych dla KPP Zlotów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług medycznych dla

KPP Zlotów. Szacowana ilość badań 437..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.12.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Miejsce świadczenia usługi - 20

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Świadczenie usług medycznych dla KMP Kalisz..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług medycznych dla

KMP Kalisz. Szacowana ilość badań 1123..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.12.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 81

2. Dostępność lekarzy - 19

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Świadczenie usług medycznych dla KPP Kępno..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług medycznych dla

KPP Kępno. Szacowana ilość badań 269.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.12.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Miejsce świadczenia usługi - 20

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Świadczenie usług medycznych dla KPP Krotoszyn.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług medycznych dla

KPP Krotoszyn. Szacowana ilość badań 257..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.12.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Miejsce świadczenia usługi - 20
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CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  Świadczenie usług medycznych dla KPP Ostrów Wlkp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług medycznych dla

KPP Ostrów Wlkp. Szacowana ilość badań 425..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.12.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Miejsce świadczenia usługi - 20

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  Świadczenie usług medycznych dla KPP Ostrzeszów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług medycznych dla

KPP Ostrzeszów. Szacowana ilość badań 201..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.12.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Miejsce świadczenia usługi - 20

CZĘŚĆ Nr:  10 NAZWA:  Świadczenie usług medycznych dla KPP Pleszew..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług medycznych dla

KPP Pleszew. Szacowana ilość badań 162..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.12.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Miejsce świadczenia usługi - 20
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