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

Puławy: świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy
Numer ogłoszenia: 19953 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
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: świadczenia zdrowotne z zakresu
medycyny pracy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje następujący zakres badań: 1) Wykonywanie badań wstępnych,
okresowych i kontrolnych, o których mowa w art. 229 § 1, 2, 5 Kodeksu pracy w ilości
przewidzianej w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2) Sprawowanie profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. 3) Wykonywanie
świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, określonych w art. 6
oraz 12 Ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr
125 poz. 1317 z późn. zm.), w szczególności: - wykonywanie szczepień ochronnych dla
pracowników mających bezpośredni kontakt z materiałem zakaźnym + choroby
odkleszczowe, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1 do siwz. 4) udział lekarza
sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach komisji BHP
(raz na kwartał) w charakterze członka komisji, powołanej przez zamawiającego. W tym
zakresie lekarz jest zobowiązany do wykonywania następujących zadań: - dokonywanie
okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, - opiniowanie podejmowanych przez
zamawiającego środków zapobiegawczych zapobiegających wypadkom przy pracy i
chorobom zawodowym, - formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy; współdziałanie z zamawiającym w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i
higienie pracy; - przegląd warunków pracy, w tym przeprowadzania wizytacji stanowisk
pracy Przewidywana ilość wizyt w czasie trwania umowy - 374. Czas na jaki zostanie zawarta
umowa - 24 miesiące. Miejsce świadczenia usługi - Puławy. Po przeprowadzonym badaniu
lekarz medycyny pracy zobowiązany jest wydać pracownikowi i pracodawcy orzeczenie
lekarskie dla celów określonych w Kodeksie pracy..

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): 85.14.70.00-1.
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: nie jest wymagane
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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez wojewodę zgodnie z przepisami ustawy z dn. 30.08.1991
r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające zaświadczeniu
usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy dla podmiotów zatrudniających
min. 150 pracowników oraz potwierdzą, 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:
 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

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
aktualny odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej
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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:





1 - Cena - 70
2 - cena dodatkowej wizyty u specjalisty - 10
3 - cena dodatkowych badań diagnostycznych - 10
4 - cena dodatkowych badań laboratoryjnych - 10

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: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- zmiana ceny ofertowej brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmniejszenie ilości badań wynikająca ze zmian w ilości zatrudnionych pracowników, zmniejszenie ilości badań wynikająca z braku potrzeby wykonywania niektórych badań.
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:
przetargi@piwet.pulawy.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.02.2013 godzina 10:30, miejsce: kancelaria PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy.
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

