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

Ruda Śląska: Świadczenie opieki zdrowotnej
Numer ogłoszenia: 25558 - 2016; data zamieszczenia: 05.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej , ul. Tołstoja 11, 41-709 Ruda Śląska, woj.
śląskie, tel. 32 244 42 80, faks 32 244 42 80.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.izbawytrzezwienrudasl.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie opieki zdrowotnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 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 ). Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.11.00-4.
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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 cztery części zamówienia wykonawca winien wykazać i dysponować 4 ww.
osobami.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.
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
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grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenia, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia.Oświadczam, że: -zapewnimy
opiekę lekarską dla osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
w całym okresie obowiązywania umowy; -uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert. -zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. -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. 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
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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 97
2 - Wiedza i doświadczenie - 3
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.izbawytrzezwienrudasl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ruda Śląska ul.Tołstoja
11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2016
godzina 10:00, miejsce: Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej ul.Tołstoja 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż od
dnia 1 marca 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. 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
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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..
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 01 NAZWA: Świadczenie opieki zdrowotnej..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 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 ). Część
pierwsza o średniej ilości godzin przypadających na jednego lekarza w wysokości 2 300 przez cały
okres realizacji zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 97
2. Wiedza i doświadczenie - 3

CZĘŚĆ Nr: 02 NAZWA: Świadczenie opieki zdrowotnej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 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 ). Część druga o
średniej ilości godzin przypadających na jednego lekarza w wysokości 2 300 przez cały okres
realizacji zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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1. Cena - 97
2. Wiedza i doświadczenie - 3

CZĘŚĆ Nr: 03 NAZWA: Świadczenie opieki zdrowotnej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 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 ). Część trzecia
o średniej ilości godzin przypadających na jednego lekarza w wysokości 1 300 przez cały okres
realizacji zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 97
2. Wiedza i doświadczenie - 3

CZĘŚĆ Nr: 04 NAZWA: Świadczenie opieki zdrowotnej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 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 ). Część czwarta
o średniej ilości godzin przypadających na jednego lekarza w wysokości 1 300 przez cały okres
realizacji zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 97
2. Wiedza i doświadczenie - 3
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