Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.piwet.pulawy.pl

Puławy: usługa ubezpieczeniowa w zakresie usług medycznych
Numer ogłoszenia: 26359 - 2012; data zamieszczenia: 31.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut
Badawczy , Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8893000, faks 081
8862595.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwet.pulawy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo - rozwojowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa ubezpieczeniowa w
zakresie usług medycznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są usługi ubezpieczeniowe w zakresie usług medycznych na rzecz Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Wymagany
minimalny zakres usług: 1. Rejestracja pacjentów bezpośrednia, z pominięciem firmy
ubezpieczeniowej. 2. Lekarz pierwszego kontaktu oraz pielęgniarka na terenie PIWet-PIB
codziennie minimum 2 godziny. Czas pracy lekarza zależny od ilości zarejestrowanych
pacjentów. Obsługa pielęgniarska w dniach od poniedziałku do piątku godz. 8-10. Wymagane
pobieranie materiału do badań, wykonywanie iniekcji w ramach obsługi pielęgniarskiej. 3.
Dostęp do specjalistów bez skierowania, nielimitowany, bez przypisania konkretnego
specjalisty. Czas oczekiwania na wizytę do specjalisty - nie dłużej niż 1 tydzień. 4. Dostęp do
lekarzy specjalistów na terenie Puław i Lublina w następujących poradniach: ginekologiczna,
chirurgiczna, ortopedyczna, okulistyczna, kardiologiczna. pulmonologiczna, dermatologiczna,
otolaryngologiczna, neurologiczna, urologiczna, reumatologiczna, alergologiczna,
gastrologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, nefrologiczna, onkologiczna,
naczyniowa. 5. Opieka stomatologiczna -przegląd stomatologiczny gratis, leczenie ze zniżką zniżka min. 15% od ceny usługi podstawowej w stomatologii zachowawczej, 1 wizyta rocznie
z zakresu stomatologii zachowawczej bezpłatna 6. Dostęp do testów diagnostycznych: a.
Badania hematologiczne i układu krzepnięcia (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji
/czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), fibrynogen (FIBR),
morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów, odczyn opadania krwinek
czerwonych (OB.), płytki krwi, retikulocyty) b. Badania biochemiczne (albuminy,
aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparginianowa (AST), amylaza, białko
całkowite, białko C-kreatywne (CRP), bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki

(Cl), cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, dehydrogenaza mleczanowa
(LDH), fosfataza alkaliczna (AP), fosfataza kwaśna całkowita, fosfataza sterczowa,
gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) glukoza, kinaza fosfokreatynowa, kreatynina, kwas
moczowy, mocznik, potas (K), proteinogram, sód (Na), test obciążenia glukozą, trójglicerydy,
wapń całkowity (CA), żelazo-całkowita zdolność wiązania (TIBC), żelazo (Fe)) c. Badania
serologiczne i immunologiczne (antygen HBs, antystreptolizyna O (ASO), oznaczenie grupy
krwi układu A, B, 0, Rh (D) z oceną hemolizyn, odczyn Waalera-Rosego, odczyn VDRL
(USR/RPR), przeciwciała przeciw HBS) d. Badania hormonalne (hormon tyreotropowy
(TSH), PSA, FT3, FT4 prolaktyna, luteotropina, folitropina, progesteron, estradiol,
testosteron) e. Badania moczu (amylaza w moczu, badanie ogólne moczu, białko w moczu,
glukoza w moczu, kreatynina w moczu, wapń w moczu) f. Badania kału (badanie ogólne kału,
krew utajona w kale, pasożyty/jaja pasożytów w kale) g. Posiewy i badania bakteriologiczne
(posiew moczu z antybiogramem, posiew kału ogólny, posiew kału w kierunku SalmonellaShigella, posiew z gardła, posiew z rany) h. Badania czynnościowe (EKG spoczynkowe,
spirometria) i. Badania z zakresu diagnostyki RTG (RTG kości twarzy, RTG tkanek miękkich
klatki piersiowej RTG kręgosłupa AP i L, RTG kości kończyn i miednicy, RTG przeglądowe
jamy brzusznej) j. Badania z zakresu diagnostyki USG (gruczołu krokowego, macicy
ciężarnej i przydatków, miednicy małej, piersi, przeglądowe jamy brzusznej i przestrzeni
zaotrzewnowej, tarczycy, kolorowy Doppler)) k. Badania endoskopowe (videogastroskopia,
videokolonoskopia, rektoskopia) l. Badania cytologiczne 7. Dostępność do programów
profilaktycznych w czasie trwania umowy: wczesnego wykrywania raka szyjki macicy,
zmniejszenia zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, chorób układu krążenia, gruźlicy,
raka piersi, raka gruczołu krokowego. 8. Prowadzenie szczepień profilaktycznych przeciw
grypie (wykonywanie iniekcji bezpłatne, promocyjna cena szczepionek dla pracowników) 9.
Programy rehabilitacyjne (kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy) 10.
Akceptowana każda forma zatrudnienia pracowników 11. Niewymagana ankieta zdrowotna
Przewidywana ilość pracowników do ubezpieczenia - 493 osoby. Czas na jaki zostanie
zawarta umowa - 24 miesiące. Miejsce świadczenia usługi - Puławy i Lublin..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w
okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających. Zamówienia
uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnieniu
przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone
zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach
uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu
podstawowym.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.22.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 4500,00 zł.
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

zrealizowania w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługi tożsame z przedmiotem
zamówienia, tj. usługi ubezpieczenia w zakresie usług medycznych dla
podmiotów zatrudniających min. 400 osób wraz z potwierdzeniem, że usługi te
zostały wykonane z należyta starannością - referencje

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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 koncesję, zezwolenie lub licencję




wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, 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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy



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
ubezpieczenie 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 potencjał 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, 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



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.piwet.pulawy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
agata.wawer@piwet.pulawy.pl anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl
anna.malagocka@piwet.pulawy.pl karolina.piorn@piwet.pulawy.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.02.2012 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria PIWet-PIB.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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

