Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 78065-2012 z dnia 2012-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puławy
Przedmiotem zamówienia są usługi opieki medycznej dla pracowników Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Wymagany
minimalny zakres usług: 1. Dostęp do lekarz rodzinnego, internisty w siedzibie...
Termin składania ofert: 2012-04-13

Puławy: usługa opieki medycznej dla Pracowników PIWet-PIB w Puławach
Numer ogłoszenia: 91721 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 78065 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
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.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo- rozwojowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa opieki medycznej dla
Pracowników PIWet-PIB w Puławach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi opieki
medycznej dla pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego
Instytutu Badawczego w Puławach. Wymagany minimalny zakres usług: 1. Dostęp do lekarz
rodzinnego, internisty w siedzibie usługodawcy, w godzinach pracy placówki, we wszystkie
dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, sobót, niedziel, poza kolejnością rejestracja i wizyta u lekarza w tym samym dniu roboczym co zgłoszenie. 2. Dostęp do
lekarzy specjalistów bez skierowania, bez przypisania konkretnego specjalisty. Czas
oczekiwania na wizytę u specjalisty - do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 3. Dostęp do
lekarzy specjalistów ( minimum 15 wizyt rocznie na jednego pracownika) na terenie Puław w
następujących poradniach: - ginekologiczno-połoŜnicza - chirurgiczna - ortopedyczna okulistyczna - kardiologiczna - dermatologiczna - otolaryngologiczna - neurologiczna urologiczna - reumatologiczna - alergologiczna - gastrologiczna - diabetologiczna endokrynologiczna - onkologiczna - chirurgii naczyniowej 4. Dostęp do podstawowych

testów diagnostycznych: - badania hematologiczne i układu krzepnięcia (czas częściowej
tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalimowy (APTT), czas protrombinowy (PT),
fibrynogen (FIBR), morfologia krwi z pełnym róŜnicowaniem granulocytów, odczyn
opadania krwinek czerwonych (OB.), płytki krwi,retikulocyty) - badania biochemiczne
(albuminy, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST),
amylaza, białko całkowite, białko C-reaktywne (CRP), bilirubina całkowita, bilirubina
bezpośrednia, 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 obciąŜenia glukozą, triglicerydy, wapń całkowity (Ca), Ŝelazo - całkowita zdolność
wiązania (TIBC), Ŝelazo (Fe)). - 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). - badania
hormonalne (hormon tyreotropowy (TSH)). - badania moczu (amylaza w moczu, badanie
ogólne moczu (profil), białko w moczu, glukoza w moczu, kreatynina w moczu, wapń w
moczu). - badania kału (badanie ogólne kału, krew utajona w kale, pasoŜyty/jaja pasoŜytów
w kale). - posiewy i bakteriologia ( posiew moczu z antybiogramem, posiew kału ogólny,
posiew kału w kierunku Salmonella-Shigella, posiew z gardła, posiew z rany). - badania
czynnościowe ( EKG spoczynkowe, spirometria). - badania z zakresu diagnostyki RTG: RTG
kości twarzy - okolicy czołowej, Ŝuchwy, szczęki, zatok nosa, nosa, oczodołu, okolicy
nadoczodołowej, spojenia Ŝuchwy, okolicy jarzmowo-szczękowej; RTG tkanek miękkich i
klatki piersiowej; RTG kręgosłupa AP i L - całego, szyjnego, piersiowego, lędźwiowokrzyŜowego; RTG kości kończyn i miednicy - barku i ramienia, łokcia/przedramienia,
nadgarstka/dłoni, kończyny górnej, kończyny dolnej, miednicy/biodra, uda/kolana/podudzia,
kostki/stopy RTG przeglądowe jamy brzusznej - badania z zakresu diagnostyki USG: USG
gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne), USG macicy niecięŜarnej i przydatków, USG
macicy cięŜarnej, USG miednicy małej, USG piersi, USG przeglądowe jamy brzusznej i
przestrzeni zaotrzewnowej, USG tarczycy - inne: badania cytologiczne wymazu z szyjki
macicy...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: świadczenie usługi opieki medycznej dla Pracowników PIWet-PIB w Puławach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na śycie S. A., ul. Jana Pawła II 24, 00-133
Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
•
•
•

Cena wybranej oferty: 147202,80
Oferta z najniŜszą ceną: 147202,80 / Oferta z najwyŜszą ceną: 506964,00
Waluta: PLN.

