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Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
Polska-Białystok: Ogólne usługi lekarskie
2014/S 060-101968
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ul. H. Sienkiewicza 65
Osoba do kontaktów: Anna Gołko, Urszula Woroszyło
15-003 Białystok
POLSKA
Tel.: +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
Faks: +48 856702842
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.podlaska.policja.gov.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem zamówienia jest udzielanie odpłatnie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy policjantom i pracownikom
KWP, KMP, KPP, OPP, SPAP, CBŚ KGP i BSW KGP polegających na:
a) wykonywaniu badań profilaktycznych i kontrolnych funkcjonariuszy Policji,
b) wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników cywilnych Policji,
c) wykonywaniu badań kierowców pod kątem zdolności do prowadzenia pojazdów służbowych, uprzywilejowanych,
d) wykonywaniu badań stermotorzystów pod kątem zdolności do prowadzenia pojazdów służbowych (dotyczy zadań 1-4, 7, 9, 10),
e) wykonywaniu badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (dotyczy zadań 1-13),
f) konsultacjach lekarzy specjalistów,
g) wykonywaniu badań laboratoryjnych,
h) wydawaniu orzeczeń i innych zaświadczeń do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i innych przepisach,
i) udziale lekarza w pracach komisji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy.
2 Wymienione świadczenia powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa tj. m.in.: zgodnie z:
a) decyzją nr 449 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2004 r. w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji (Dz.
Urz. KGP Nr 19 z późn. zm.),
b) ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 125 poz. 1317 ze zm.) i aktami
wykonawczymi,
c) Kodeksem pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.),
d) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.),
e) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),
f) ustawą z dnia 06 września 2001 r. - o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007r Nr 125 poz. 874 z późn. zm.),
g) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004r., Nr 2, poz. 15 ze zm.),
h) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących
pracę na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2003r., Nr 199, poz. 1949),
i) ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych
innych ustaw (tekst jedn. Dz .U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
j) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez
osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. z 2011r. Nr 206, poz. 1223),
k) ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr. 234, poz.
1570 z późn. zm),
l) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 52),
m) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2005r. Nr 69, poz. 622 ze zm.).
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3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić:
a) obiekt (lub obiekty), w którym będą wykonywane usługi medyczne, położony w granicach administracyjnych miasta, którego zadanie
dotyczy (dopuszcza się, aby pracownia badań psychotechnicznych kierowców i stermotorzystów oraz pracownia, w której wykonywane
są badania na widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie znajdowały się poza granicami administracyjnymi miasta stanowiącymi
siedzibę Wykonawcy);
b) gabinety w ilości odpowiedniej do liczby lekarzy wykonujących przedmiot zamówienia;
c) gabinet zabiegowy, w którym będzie pobierany materiał do badań laboratoryjnych;
d) urządzenie EKG;
e) pracownię RTG;
f) pracę obiektu i wykonanie w nim usług w dni robocze od poniedziałku do piątku
g) świadczenia nieujęte w formularzu ofertowym wykonywane wg obowiązujących stawek w cenniku Wykonawcy mogą być realizowane
poza granicami administracyjnymi miasta stanowiącymi siedzibę Wykonawcy.
4 Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia ewidencji zgłoszeń na badania, prowadzenia jej w trakcie realizacji umowy oraz do jej aktualizacji;
b) prowadzenia dokumentacji medycznej, chronienia jej i udostępniania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca
2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów
stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 149, poz. 11580);
c) prowadzenia ewidencji wykonanych świadczeń zdrowotnych za każdy miesiąc, z uwzględnieniem rodzaju i ilości poszczególnych
usług zrealizowanych dla każdego uprawnionego do świadczeń;
d) zapewnienia udziału lekarza w pracach komisji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy;
e) przestrzegania tajemnicy w zakresie dokumentacji medycznej i danych osobowych osób badanych;
f) poddania się kontroli, w szczególności dotyczącej zakresu i sposobu udzielania świadczeń, oraz dotyczących rozliczeń za
świadczone usługi, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
g) zapewnienia personelu uprawnionego do przeprowadzania badań, lekarzy specjalistów oraz personelu pomocniczego (pielęgniarki).
Osoby wykonujące zadania z zakresu medycyny pracy muszą spełniać wymagania określone w: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i
Opieki Społecznej z dn. 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników oraz orzeczeń lekarskich,
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy(Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.);
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – ilość zadań 16.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121100
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 639 182,60 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
2/U/14
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 35-057520 z dnia 19.2.2014
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy Część nr: 1 - Nazwa: zadanie nr 1
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.3.2014
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 79
15-003 Białystok
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 415 897,80 PLN
Bez VAT
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy Część nr: 2 - Nazwa: zadanie nr 2
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.3.2014
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
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V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Szpital wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11
18-404 Łomża
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 41 901 PLN
Bez VAT
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy Część nr: 3 - Nazwa: zadanie nr 3
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.3.2014
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Prymus" Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 27
16-400 Suwałki
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 50 698 PLN
Bez VAT
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy Część nr: 4 - Nazwa: zadanie nr 4
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.3.2014
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko - Pielęgniarska "Eskulap"
ul. Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 30 760 PLN
Bez VAT
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy Część nr: 7 - Nazwa: zadanie nr 7
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.3.2014
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przychodnia Medycyny Pracy Dariusz Leończyk
Oś. Południe 9
19-200 Grajewo
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 28 653 PLN
Bez VAT
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy Część nr: 11 - Nazwa: zadanie nr 11
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.3.2014
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 26 874 PLN
Bez VAT
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy Część nr: 14 - Nazwa: zadanie nr 14
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.3.2014
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
ul. Papieża Jana Pawła II 3
18-300 Zambrów
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 26 659 PLN
Bez VAT
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy Część nr: 15 - Nazwa: zadanie nr 15
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.3.2014
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 79
15-003 Białystok
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 519,80 PLN
Bez VAT
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy Część nr: 16 - Nazwa: zadanie nr 16
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.3.2014
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Prymus" Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 27
16-400 Suwałki
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 228 PLN
Bez VAT
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2) Informacje dodatkowe:
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
POLSKA
VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2013 r poz. 907) Dział VI, Rozdział 2.
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
00-676 Warszawa
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.3.2014
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