Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 115689-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puławy
Przedmiotem zamówienia jest usługa prywatnego, grupowego ubezpieczenia zdrowotnego
pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i...
Termin składania ofert: 2014-06-06
Puławy: prywatne grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników PIWet-PIB w
Puławach w okresie 12 miesięcy
Numer ogłoszenia: 138395 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014
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: 115689 - 2014r.
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: Instytut Badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: prywatne grupowe ubezpieczenie
zdrowotne pracowników PIWet-PIB w Puławach w okresie 12 miesięcy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa
prywatnego, grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w ramach której
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i pokryć w całości koszty opieki medycznej
pracowników Zamawiającego w placówkach medycznych wskazanych przez Wykonawcę co
najmniej w zakresie i na warunkach określonych poniżej: Minimalny zakres świadczeń
medycznych w ramach umowy ubezpieczenia: 1. Konsultacje lekarskie w ramach opieki
podstawowej (internisty, lekarza rodzinnego) w placówkach na terenie Puław i Lublina, w
godzinach pracy placówki (bez uwzględnienia wizyt domowych), we wszystkie dni robocze
od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, sobót, niedziel. Ilość wizyt - nie mniej niż 5 na
jednego pracownika w czasie trwania umowy. Czas oczekiwania na wizytę nie więcej niż 1
dzień roboczy od czasu rejestracji. 2. Konsultacje lekarskie specjalistyczne- bez skierowania
dla co najmniej niżej wymienionych specjalności w placówkach wskazanych przez
Wykonawcę. Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty - do 5 dni roboczych od czasu

rejestracji, bez wskazania konkretnego lekarza. Ilość wizyt - nie mniej niż 3 na jednego
pracownika w czasie trwania umowy, na terenie Puław i Lublina. Poradnie specjalistyczne:
ginekologiczno-położnicza, okulistyczna, dermatologiczna, urologiczna, otolaryngologiczna,
kardiologiczna, ortopedyczna 3. Dostęp do podstawowych badań laboratoryjnych na
podstawie skierowania od lekarza w zakresie opisanym poniżej: badania hematologiczne i
układu krzepniecia : czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, czas kaolinowokefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), fibrynogen, morfologia pełna z rozmazem i
leukogramem, odczyn OB, płytki krwi; biochemia: albumina, AlAT, AST, GGTP, białko
całkowite, CRP, bilirubina całkowita, cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy,
LDH,AP, glukoza, kreatynina, mocznik; badanie moczu: badanie ogólne, białko, glukoza,
kreatynina; 4. Dostęp do następujących badań diagnostycznych na podstawie skierowania od
lekarza: cytologia; PSA; USG: ginekologiczne przez powłoki brzuszne, ginekologiczne ocena ciąży, ginekologiczne transwaginalne, piersi, jąder, gruczołu krokowego transrektalne,
gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, jamy brzusznej. RTG: klatki piersiowej kości i
stawów, czaszki, zdjęcie przeglądowe narządów jamy brzusznej, EKG. Warunki zawarcia
umowy ubezpieczeniowej: - nie wymagana ankieta zdrowotna - bezpośrednia rejestracja
pacjentów w godzinach pracy placówki usługodawcy lub zapewnienie całodobowej rejestracji
telefonicznej poprzez infolinię (koszt połączenia zgodny z kosztem operatora sieci) dla
wszystkich uprawnionych ubezpieczonych pracowników; - rezerwacja terminów usług
odbywa się telefonicznie na konkretny dzień, o konkretnej godzinie; - brak ograniczeń w
korzystaniu z usług medycznych w stosunku do osób chorych na choroby przewlekłe i
choroby, które zostały zdiagnozowane przez podpisaniem umowy - osoby te będą traktowane
według tych samych zasad co osoby bez chorób przewlekłych; - składka będzie płacona
bezpośrednio przez Zamawiającego; - akceptowalna każda forma zatrudnienia pracowników
Zamawiającego; - Wykonawca obejmie swoją usługą pracowników bez względu na wiek,
także osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich,
wychowawczych, - rozliczenie bezgotówkowe (Zamawiający nie wyraża zgody na refundację
kosztów zrealizowanych świadczeń)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.22.00-4.
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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Medicover Forsakrings AB (Publ) S.A. Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 96, 00807 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140484,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 148057,92
Oferta z najniższą ceną: 147141,72 / Oferta z najwyższą ceną: 157586,40
Waluta: PLN.

