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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182851-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi ochrony zdrowia
2016/S 102-182851

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
Punkt kontaktowy: Sekcja ds. Zamówień Publicznych
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-2380-43/2016 Usługi medyczne wobec osób doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń przy KMP w
Kaliszu i KMP Koninie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne

mailto:g.miloszewska@wielkopolska.policja.gov.pl
www.wielkopolska.policja.gov.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: teren woj.
wielkopolskiego – rejon kaliski i koniński.
Kod NUTS PL414,PL416

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
Zakres badań obejmuje następujące czynności:
1) poddanie niezwłocznemu badaniu podmiotowemu i przedmiotowemu osoby zatrzymanej do
wytrzeźwienia,
2) ustalenie przesłanek do zatrzymania w PPdOZ osoby zatrzymanej na podstawie przeprowadzonego
badania,
3) ustalenie medycznych przesłanek skierowania do szpitala lub innego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85100000

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:
2 515 500.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 515 500 PLN

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: 30 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Usługi medyczne wobec osób zatrzymanych w pomieszczeniach policyjnych przy KMP Kalisz
1) Krótki opis

Zakres badań obejmuje następujące czynności:
1) poddanie niezwłocznemu badaniu podmiotowemu i przedmiotowemu osoby zatrzymanej do
wytrzeźwienia,
2) ustalenie przesłanek do zatrzymania w PPdOZ osoby zatrzymanej na podstawie przeprowadzonego
badania,
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3) ustalenie medycznych przesłanek skierowania do szpitala lub innego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości oraz istnienie wskazań do takiego skierowania,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85100000

3) Wielkość lub zakres
Ilość godzin w okresie objętym zamówieniem -23400.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Usługi medyczne wobec osób zatrzymanych w pomieszczeniach policyjnych przy KMP Konin
1) Krótki opis

Zakres badań obejmuje następujące czynności:
1) poddanie niezwłocznemu badaniu podmiotowemu i przedmiotowemu osoby zatrzymanej do
wytrzeźwienia,
2) ustalenie przesłanek do zatrzymania w PPdOZ osoby zatrzymanej na podstawie przeprowadzonego
badania,
3) ustalenie medycznych przesłanek skierowania do szpitala lub innego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości oraz istnienie wskazań do takiego skierowania,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85100000

3) Wielkość lub zakres
Ilość godzin w okresie objętym zamówieniem -23400.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) 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:
Dokonanie zapłaty za wykonaną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,
w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego muszą zgodnie z art.
23 ust. 2 ustawy – ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania / lidera konsorcjum, wymaga się podpisu
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
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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. W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z
ofertą winien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 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
ofert, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa
przedmiotowy dokument oddzielnie).
Dokument, wydruk z centralnej informacji krajowego rejestru sądowego lub wydruk z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej należy pobrać ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl /www.krs.gov.pl
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument
oddzielnie). 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,
3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o braku przynależności do grupy
kapitałowej, 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. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, winien on wraz
z ofertą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści określonej w załączniku nr 2 do
SIWZ,
3) pisemne zobowiązanie – w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 2,
3) inne dokumenty – 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, o których
mowa w Rozdziale IV pkt. 2.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie opisuje sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o których mowa w rozdziale IV
pkt 1 ppkt 4 posiadają wymagane uprawnienia, o treści określonej w zał. nr 4 do SIWZ,
2) wykaz osób na potwierdzenie warunku o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 4, o treści określonej w zał.
nr 4 do SIWZ,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

www.ceidg.gov.pl
www.krs.gov.pl
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1. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 4 lekarzami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na 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
lub inne dokumenty o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 5 SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia tych zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienia zasobów nie
ponosi winy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty
będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone w
rozdziale V pkt 2 ppkt 1 i 2 dotyczące tego podmiotu.
4. W przypadku, gdy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca powoływał się,
na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmiot ten będzie podwykonawcą,
to jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić albo zrezygnować z tego podwykonawcy w trakcie realizacji
zamówienia, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia ten warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
5. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wymaganych przez Zamawiającego w
rozdziale V SIWZ, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy lub w
oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust 4 ustawy. Warunki określone w pkt 1 ppkt
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

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: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa o
zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 (Dz.U z 1997 r., nr 28 poz. 152).

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

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

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
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Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Specjalizacja lekarzy. Waga 10

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-2380-43/2016

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: 14.6.2016 -
11:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.6.2016 - 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: 14.6.2016 - 11:15
Miejscowość:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji Poznań 60-838, ul. Dąbrowskiego 17a.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa, wykonawcy i ich
przedstawiciele.

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: 2019.

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

VI.3) Informacje dodatkowe
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 1 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 – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum
wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, co jest zgodne z art.
59 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 Złożenie Jednolitego Europejskiego
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Dokumentu Zamówienia nie zwalnia Wykonawców z obowiązku złożenia wraz z ofertą dokumentów, o których
mowa w rozdziale V pkt 1 – 3 SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
1) zmiany wynagrodzenia:
a) dopuszczalne są zamiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT od towarów i
usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z 10.10.2002
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
Jeżeli zmiany, o których mowa w ppkt a), b), c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. w takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem
wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie
ewentualnych zmian i propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej
kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej
zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie
Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń, z tym
zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności
będących podstawą do jej wprowadzenia.
2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
3) dopuszczalna jest zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia (potencjał osobowy), wówczas
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia warunek udziału
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
4) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy
zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości,
5) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktury VAT za świadczenie usług,
6) dopuszczalne jest dostosowanie umowy do nowych uregulowań prawnych spowodowanych zmianą
przepisów regulujących zagadnienia badań osób zatrzymanych przez Policję.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej tj.
aneksu sporządzonego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy
wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 2245800
Faks:  +48 2245801
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
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Tel.:  +48 2245800
Faks:  +48 2245801

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: ul. Postępu 17a.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Tel.:  +48 2245800
Faks:  +48 2245801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.5.2016


