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/pieczątka Zamawiającego/
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. postępowania przetargowego
pn. ”Świadczenie opieki zdrowotnej”
I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Miasto Ruda Śląska - Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Adres: 41-709 Ruda Śląska ul. Tołstoja 11
Telefon/fax 32/ 244 42 80
adres internetowy: http://www.izbawytrzezwienrudasl.pl/
adres e-mail : izba_rs@izbawytrzezwienrudasl.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.)

III.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie opieki zdrowotnej przez lekarzy nad osobami w
stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej na zasadach
określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i postanowieniach
umownych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w
sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2014 r. poz.1850 ).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części :
- część pierwsza o średniej ilości godzin przypadających na jednego lekarza w wysokości
2 500 przez cały okres realizacji zamówienia
- część druga o średniej ilości godzin przypadających na jednego lekarza w wysokości
1 500 przez cały okres realizacji zamówienia
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia całodobowej opieki zdrowotnej
świadczonej przez lekarza nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Izby
Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej .
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .
Dwie części dotyczą zapewnienia opieki zdrowotnej całodobowo w dni powszednie ,
soboty , niedziele i święta w systemie dwuzmianowym w godzinach od 07.00 do 19.00
oraz od 19.00 do 07.00 .
Zamawiający będzie ustalał comiesięczny harmonogram pracy. Stawka za godzinę dyżuru
lekarza ma charakter ryczałtowy.
4. Do obowiązków wykonawcy będzie należało przede wszystkim:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do Izby Wytrzeźwień
przez funkcjonariuszy Policji i strażników Straży Miejskiej, w zakresie wynikającym z
ww. rozporządzenia, (średnio 11 osób dziennie)
2) określanie i pisemne potwierdzanie dodatkowych symptomów upojenia alkoholowego,
3) wypełnianie „Kart ewidencyjnych”, ”Kart badania lekarskiego”, „ Kart zlecenia
unieruchomienia lub izolacji „ zgodnie z ustalonym wzorem – obowiązek ten dotyczy
zapisów według stanu z przyjęcia i zwolnienia z izby .
4) zgłaszanie zapotrzebowania na brakujące w ambulatorium leki, środki opatrunkowe –
wykaz leków oraz sprzętu, w jakie powinna być zaopatrzona Izba, został określony w
ww. rozporządzeniu.
5. Pozycja główna wg Wspólnotowego Słownika Zamówień Publicznych:
85121100-4 – ogólne usługi lekarskie

IV.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż od dnia
1 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r.

V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
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Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( art.22 ust.1 pkt 3 ustawy )

1.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku :
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobą, która posiada uprawnienia do wykonywania
zawodu lekarza i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej.
Przy składaniu oferty na dwie części zamówienia wykonawca winien wykazać i dysponować 2 ww.
osobami.

3.

4.
5.
6.
VI.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie to należy przedstawić w oryginale
lub kopii notarialnej.
Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń
i dokumentów określonych w cz. VI siwz. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg
formuły „spełnia- nie spełnia”.
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zachodzić będą przesłanki wymienione
w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli zachodzić będą przesłanki określone w art. 89 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz oświadczeń, dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca winien
przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do specyfikacji);
2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w cz. V pkt 2 niniejszej specyfikacji
wykonawca winien przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do specyfikacji);
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat
ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 SIWZ.
3. Ww. dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie
zamówienia wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne).
W przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie, winni oni ustanowić
pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedłożyć stosowne
pełnomocnictwo.
Każdy z podmiotów wspólnie składających ofertę winien obligatoryjnie złożyć oświadczenie określone
w cz. VI pkt 1 . Pozostałe oświadczenia i dokumenty podmioty te mogą złożyć wspólnie.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem np. liderem konsorcjum.

VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
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1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie na adres określony w części I niniejszej specyfikacji lub faksem pod numer
32 244 42 80, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji.
Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Joanna Cofała.
Złożenie ewentualnych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych następuje wyłącznie w formie pisemnej (tj. oryginał
lub odpowiednio potwierdzona kopia) poprzez złożenie w miejscu wskazanym w wezwaniu do
uzupełnienia lub wyjaśnienia.
VIII . Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
IX . Termin związania ofertą
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
X .Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta winna być sporządzona:
a) w języku polskim;
b) pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką;
c) w formie zeszytu (trwale spięta) z ponumerowanymi stronami (zaleca się nie wymaga);
Uwaga: ponumerowana komputerowo, maszynowo, ręcznie lub za pośrednictwem stempla winna być
każda zapisana strona oferty.
2. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez
wykonawcę. Oznacza to, że muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z właściwą formą reprezentacji wykonawcy określoną we
właściwym rejestrze. Upoważnienie musi być dołączone do oferty, o ile zostanie ona podpisana
przez osobę inną niż właściciel lub osoba upoważniona do reprezentacji firmy uwidoczniona we
właściwym rejestrze.
3. Przez poświadczone kopie dokumentów Zamawiający rozumie dokumenty podpisane
i opieczętowane przez wykonawcę oraz opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” na
każdej stronie przedkładanego dokumentu z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia
pełnomocnictw i pisemnego zobowiązania o którym mowa w pkt 3 cz. V SIWZ.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę lub
przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
5. Oferta winna być złożona zgodnie z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1
do specyfikacji.
6. Pełna oferta winna zawierać:
a) Formularz oferty, o której mowa w pkt 5;
b) oświadczenia i dokumenty określone w cz. VI niniejszej specyfikacji;
oraz (jeżeli dotyczy)
c) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia notarialnie
poświadczona za zgodność z oryginałem lub innego dokumentu z którego wynika
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (vide pkt 2),
d) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający
wspólnie – oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem,
e) pisemne zobowiązania ( lub inne dokumenty )innych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
UWAGA: zgodnie z art. 82 ust.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia
więcej niż jednej oferty przez jednego wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

XI.
1.

Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
Nazwa i adres wykonawcy
Miasto Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska
Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
41-709 Ruda Śląska , ul. Tołstoja 11

OFERTA
dot. przetargu nieograniczonego pn.:
” Świadczenie opieki zdrowotnej ”
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 26 lutego 2015 r. do godz. 10.00
Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za
pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego – Izba Wytrzeźwień w Rudzie
Śląskiej ul. Tołstoja 11 do dnia 26 lutego 2015 r. do godz. 10.00
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie lub
niezgodnie z ww. opisem.
2.

3.
4.
5.

Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian,
poprawek czy uzupełnień, jednakże pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie
Zamawiającego. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być złożone na zasadach i w
sposób, w jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem: „ZMIANA”, „POPRAWKA”,
„UZUPEŁNIENIE”. Ponadto przed upływem terminu składania ofert, wykonawcy przysługuje
prawo wycofania złożonej oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 11:00 w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie
Śląskiej ul. Tołstoja 11.
Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.
W części jawnej posiedzenia komisji przetargowej przewodniczący komisji poda: kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, następnie otworzy
oferty i odczyta nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, informacje dotyczące ceny
oferty, oraz terminu wykonania zamówienia.

XII .Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca, oblicza cenę oferty podając stawkę za 1 godzinę udzielanego
świadczenia (tj. dyżuru jednego lekarza) i mnożąc tę stawkę przez ilość 2.500 godzin
dla części pierwszej a 1 500 dla drugiej części zamówienia , tj. przewidywaną średnią
ilość godzin przypadającą na jednego lekarza przez cały okres realizacji zamówienia.
Podana przez wykonawcę cena będzie stanowiła podstawę do porównania złożonych
ofert i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej części, tj. wyłonieniu
dwóch ofert o najniższych cenach.
2. Tak obliczona cena musi uwzględniać zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji
i załącznikach uwzględniając wszystkie koszty związane z wykonaniem nin.
zamówienia.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku rozbieżności między ceną podaną słownie i ceną podaną liczbą
Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbą. Za prawidłową zostanie
przyjęta cena jednostkowa.
5. Cena zaoferowana przez wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji przez okres
realizacji zamówienia.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

XIII.

1.

Kryterium oceny ofert:
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a) cena 97% (pkt)
Oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:
cena najniższa
ilość pkt przyznana danej ofercie = ----------------------

x

97 pkt

cena badana
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
b) wiedza i doświadczenie – 3 % (pkt)
Zamawiający przyzna w tym kryterium punkty w następujący sposób :
po 1 pkt za każdą wykonaną lub wykonywaną usługę polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej
nad osobami w stanie nietrzeźwości – maksymalnie 3 pkt za 3 i więcej takich usług ( do oferty
dołączyć wypełniony załącznik nr 5).
2. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu otrzyma najwyższą ilość punktów.
3. Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej z dwóch części dokona
uprzedniego sprawdzenia czy cena oferty nie przekracza możliwości finansowych Zamawiającego
poprzez porównanie ceny oferty z kwotą przeznaczoną na realizację poszczególnej części
zamówienia .

XIV.
1.
2.
3.

4.
5.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia w terminie
określonym w art. 94 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów
potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza wraz z wpisem na listę okręgowej
izby lekarskiej.
Niedopełnienie czynności określonej w pkt 3 zostanie poczytane za uchylenie się od zawarcia
umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający zastrzega sobie, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
1. Istotne dla stron postanowienia zawierają postanowienia umowne, które stanowią załącznik
do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 6).
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości i warunków
dokonania takiej zmiany określonych w postanowieniach umownych jw.

XVII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielnie zamówienia
1.

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2.

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
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poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy.
3.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4.
4.1.

Terminy wnoszenia odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie:
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie:
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na
stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza od tzw. „kwoty unijnej”,
tj. kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.
Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
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6.4.

6.5.

7.

7.1.

7.2.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust 2.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art.67 ust.1 pkt 6 do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na wykonywaniu
usług opisanych niniejszym zamówieniem (zwiększenie liczby godzin świadczenie opieki
zdrowotnej w stosunku do przewidywanej przez zamawiającego).

XVIII.

XIX.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz.
907 z późn. zm.).
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może zastrzec w ofercie
tajność informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego
systemu zakupów.
9. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
10. Wszystkie ustalenia dot. dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje
się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
11. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z pomocy podwykonawcy (-ów), winien wskazać w ofercie,
którą część niniejszego zamówienia zostaniem im powierzona do wykonania.
1.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zał. nr 1 - formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej
Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu
Zał. nr 4 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Zał. nr 5 – postanowienia umowne.
Podpisy członków komisji : ............................................................................
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Załącznik nr 1 do SWIZ
………………………………………
pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/wykonawców

OFERTA
na świadczenie opieki zdrowotnej
Ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………. jako upoważniony
przedstawiciel firmy……………………………../
działając w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy ………………………………………..
oświadczam, że oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym
specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
za cenę brutto ……. zł (słownie: ………………………………..………………..) za 1 godzinę
dyżuru

lekarskiego

x

……………….*tj.

łącznie

...................

zł

brutto

(słownie............................................................................................................................)

za

usługę jednego lekarza przez cały okres realizacji zamówienia
*(należy wpisać x 2500 godzin) – dotyczy części pierwszej zamówienia
* (należy wpisać x 1500 godziny) – dotyczy drugiej części zamówienia

Termin wykonania zamówienia:

od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż
od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r.

Podwykonawcy powierzę do wykonania część zamówienia polegającą na
..........................................................................................................................**
Oświadczam, że:
1/ zapewnimy opiekę lekarską dla osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych do Izby
Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej w całym okresie obowiązywania umowy;
2/ uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
3/ zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy
je bez zastrzeżeń.
4/ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
Pod groźba odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk).
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Załącznikami do niniejszej oferty są :
……………………………………………………………………...........................................………
………………………………………………………………………………………………………….
Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera …………. kolejno ponumerowanych stron.

………………………………
Miejscowość, data
................................................................
(pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

9

……………………..

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając

ofertę

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na:

„……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………….”

oświadczam/y, że należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) i przedkładam/y
poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

1.

…………………………………………………………………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………………………

4.

……………………………………………………………………………………………………………….

lub
oświadczam/y, że nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.)*:

* niepotrzebne skreślić

..........................................., dnia .....................

............................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIW Z
.............................................................

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy:
.........................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
...........................................................................................................................
dot. postępowania przetargowego pn.:
„Świadczenie opieki zdrowotnej”

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust.1 oraz nie podlegamy wykluczeniu w oparciu art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.)

................................................................
(pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :
„………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………….”
przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe
(należy podać
rodzaj i nr
uprawnień
budowlanych,
nazwę izby
samorządu
zawodowego)

Zakres czynności
przy realizacji
zamówienia (objętego
niniejszym
postępowaniem)

Podstawa do
dysponowania
daną osobą

Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.
..........................................., dnia .....................

...............................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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……………………..
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG
DLA OCENY OFERT W ZAKRESIE KRYTERIUM
„WIEDZA I DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY”

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :
”…………………………………………………………………….” przedkładam/y następujący wykaz
wykonanych/wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do przyznania punktów w ramach
kryterium oceny ofert w kryterium „wiedza i doświadczenie wykonawcy”:

Lp.

Zleceniodawca

Opis (przedmiot)
wykonanych/wykonywanych usług

..........................................., dnia .....................

Data wykonania
(data rozpoczęcia
i zakończenia)

......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ

U M O W A Nr …….
Na świadczenie opieki zdrowotnej
zawarta w dniu ……………………...
pomiędzy
Miastem Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska
- Izbą Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 11,
reprezentowanym przez
dyrektora - mgr inż. Wojciecha Koźlika działającego na podstawie upoważnienia Nr
SP.077.2508.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………..
zwanymi dalej „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) strony zawierają umowę o
następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie opieki zdrowotnej dla klientów Izby, wymienione w
art.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 r. , poz. 217
z późniejszymi zmianami ) zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r. (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.1356 z późniejszymi zmianami)
oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i
placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ( Dz.U. z
2014 r. poz.1850 ). tj.:
- udzielanie pierwszej pomocy,
- badanie i opieka lekarska nad osobami nietrzeźwymi,
- zapobieganie powstawaniu urazów i chorób,
- udzielanie pomocy medycznej,
- kierowanie do ośrodków odwykowych
oraz wypełniania „Kart ewidencyjnych”, ”Kart badania lekarskiego”, „ Kart zlecenia
unieruchomienia lub izolacji „
§2
1.

2.

Wykonawca wykonuje obowiązki powierzone przez Zamawiającego zgodnie z
uprawnieniami lekarskimi określonymi ustawą z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty ( tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 277 , poz. 1634 z
późniejszymi zmianami.), poprzez zmianowy system dyżurów
lekarza w siedzibie
Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez osobę określoną w wykazie
stanowiącym załącznik nr 4 SIWZ do niniejszej umowy, ewentualne zmiany osoby
posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza mogą nastąpić po uprzednim
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przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień
wraz z wpisem na listę okręgowej izby lekarskiej.
§3
Wykonawca zapewnia opiekę zdrowotną klientom Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej ,
ul. Tołstoja 11 w pomieszczeniach do tego przeznaczonych i udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie.
§4
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i
zobowiązuje się do zgodnego z przeznaczeniem, prawidłowego używania.
2. Wszelkie naprawy sprzętu, wynikające z uszkodzenia lub użytkowania niezgodnego
z przeznaczeniem Wykonawca przeprowadzi na własny koszt, a po zakończeniu
umowy zwróci przedmiot powierzony w stanie zdatnym do użytku.
3. Wszelkie spory dotyczące uszkodzeń technicznych, wynikające z nieprawidłowej
eksploatacji podlegają ekspertyzie technicznej, która będzie podstawą do
odpowiedzialności materialnej.
§5
Zamawiający zapewnia warunki lokalowe, wyposażenie w sprzęt medyczny i aparaturę
medyczną zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z dn. 08.12.2014r.
§6
Zamawiający powierza Wykonawcy wykonywanie czynności objętych powyższą umową
zgodnie z opracowywanym comiesięcznie harmonogramem czasu pracy, przez okres
trwania umowy, zatwierdzanym przez Zamawiającego.
§7
Zamawiający zapewnia leki i opatrunki, niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy,
zakupione na podstawie zapotrzebowania sporządzonego przez Wykonawcę.
§8
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części czynności objętych powyższą umową
innej osobie, posiadającej uprawnienia lekarskie, tylko za uprzednią zgodą
Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa działań podejmowanych
praz osoby działające w jego imieniu.
§9
Zamawiającemu przysługuje prawo nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonania
umowy.
§ 10
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie wynikłe z oferty
opracowanej przez Wykonawcę, to jest ………… zł (brutto) zł za 1 godzinę pracy
jednego lekarza. Umowa zostaje zawarta do kwoty .......................…zł (brutto),
słownie: ………
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Stawka jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem §
12 ust. 1 pkt 2.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania przelewem na konto Wykonawcy
kwoty, wyliczonej z iloczynu ceny jednej godziny pracy i ilości przepracowanych
godzin w danym miesiącu kalendarzowym, na podstawie rachunku , w terminie do 14
dni od złożenia dokumentu w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej .
§ 11
Umowa zostaje zawarta na okres od ……………………... do 29 lutego 2016 r. z
zastrzeżeniem, umowę uznaje się za wykonaną także w przypadku wykorzystania kwoty
brutto, o której mowa w § 10 ust. 1 umowy – maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 12
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości i
warunków dokonania takiej zmiany określonych poniżej:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy – Wykonawcy w sytuacji
następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto, w
przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
3) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę – dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego,
4) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – dotyczy
wyłącznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. Wymaga uprzedniego złożenia na piśmie
wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody
Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez
Zamawiającego.
3. W przypadku zmiany wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w pkt 3 lub 4 ust. 1,
zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że
wskazane zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem
dowodów w postaci kopii umów o pracę lub umów cywilnoprawnych – odpowiednio
do wnioskowanej zmiany. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.
4. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności –
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu .
§ 13
1. Wykonawca
zapłaci
Zamawiającemu karę
umowną
w
wysokości
1
średniomiesięcznego wynagrodzenia umownego określonego na podstawie § 10 za
zaprzestanie wykonywania usług, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Ww. kara będzie obliczona jako średnie otrzymywane wynagrodzenie za okres 6
miesięcy poprzedzających zaprzestanie świadczenia usług
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych
z przedkładanych do zapłaty faktur. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar
umownych w kwotach pozostałych do zapłaty Wykonawca zobowiązany jest do
uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia
nałożenia.
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3. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż
przewidują kary umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy,
Zamawiający
zastrzega
sobie
możliwość
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku
opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.
§ 14
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy;
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn realizacji przedmiotu
umowy oraz ich nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego;
3) gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy;
4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego i wezwań do
realizacji warunków umowy nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z
warunkami umownymi , obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub zaniedbuje
zobowiązania umowne.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
regulacji wymienionych w § 1 niniejszej umowy, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
inne właściwe przepisy.
§ 16
Ewentualne spory wynikające na tle wykonania postanowień umowy strony poddają
rozstrzygnięciu właściwych dla siedziby zamawiającego sądów powszechnych.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa
dla Zamawiającego.
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