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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276367-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Lublin: Różne usługi w dziedzinie zdrowia

2010/S 181-276367

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2
Do wiadomości: Agnieszka Piotrowska
20-442 Lublin
POLSKA
Tel.  +48 817443061-439
E-mail: zampubl@snzoz.lublin.pl
Faks  +48 817441079
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.snzoz.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Usługa pełnienia dyżurów lekarskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 25
Główne miejsce świadczenia usług Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin.
Kod NUTS PL314

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276367-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:zampubl@snzoz.lublin.pl
http://www.snzoz.lublin.pl
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych – pełnienia dyżurów
lekarskich w wyszczególnionych komórkach organizacyjnych Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M.
Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Szpitala i będzie zgodne z zasadami
wiedzy lekarskiej, obowiązującymi przepisami, procedurami i standardami w danej dziedzinie medycyny oraz
wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.
Świadczenia zdrowotne udzielane będą przy wykorzystaniu bazy lokalowej, aparatury i sprzętu medycznego
oraz środków transportu i łączności Szpitala.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85140000, 85141000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Przekracza 193 000 EUR.
Bez VAT 1 996 034,25 PLN

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1

NAZWA Zadanie 1

1) KRÓTKI OPIS
A: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżurów lekarskich - w oddziale
neurologicznym I (z pododdziałem udarowym z wczesną rehabilitacją poudarową) - liczba łóżek: 44, wraz z
udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć neurologicznej.
— w dni robocze: od godziny 15.35 do 8.00,
— w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8:00 do 8:00.
B: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich.
W oddziale neurologicznym II (z pododdziałem udarowym z wczesną rehabilitacją poudarową) – liczba łóżek:
41, wraz z udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć neurologicznej.
— w dni robocze: od godziny 15.35 do 8:00,
— w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8:00 do 8:00.
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 1 wynosi: 13 667 h 40 min.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
85140000, 85141000
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3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Powyżej 14 000 EUR.
Bez VAT 536 662,18 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2

NAZWA Zadanie 2

1) KRÓTKI OPIS
Przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale chorób
wewnętrznych z pododdziałem intensywnej terapii (liczba łóżek – 38),
Wraz z udzielaniem świadczeń w izbie przyjęć.
— w dni robocze: od godziny 15:35 do 8:00,
— w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8:00 do 8:00.
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 2 wynosi: 6 833 h 50 min.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
85140000, 85141000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Powyżej 14 000 EUR.
Bez VAT 241 645,21 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3

NAZWA Zadanie 3

1) KRÓTKI OPIS
Przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich w izbie przyjęć
psychiatrycznej.
— w dni robocze: od godziny 15:35 do 8:00,
— w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8:00 do 8:00.
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 3 wynosi: 6 833 h 50 min.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
85140000, 85141000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Powyżej 14 000 EUR.
Bez VAT 351 146,05 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4

NAZWA Zadanie 4
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1) KRÓTKI OPIS
Przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach
psychiatrycznych i odwykowych (liczba łóżek: 664).
— w dni robocze: od godziny 15:35 do 8:00,
— w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8:00 do 8:00.
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 4 wynosi: 6 833 h 50 min.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
85140000, 85141000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Powyżej 14 000 EUR.
Bez VAT 427 487,13 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5

NAZWA Zadanie 5

1) KRÓTKI OPIS
Przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich w Zakładzie Diagnostyki
Radiologicznej (w pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej, pracowni USG i pracowni tomografii komputerowej).
— w dni robocze: od godziny 18:00 do 8:00,
— w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy – w godzinach od 8:00 do 8:00.
Szacunkowa liczba godzin dla zadania 5 wynosi: 6 220 h.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
85140000, 85141000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Powyżej 14 000 EUR.
Bez VAT 439 093,68 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zadanie 1 - 5 400,00 PLN (Pięć tysięcy czterysta złotych).
Zadanie 2 - 2 400,00 PLN (Dwa tysiące czterysta złotych).
Zadanie 3 - 3 500,00 PLN (Trzy tysiące pięćset złotych).
Zadanie 4 - 4 300,00 PLN (Cztery tysiące trzysta złotych).
Zadanie 5 - 4 400,00 PLN (Cztery tysiące czterysta złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
2. Należność za wykonane świadczenia zdrowotne objęte przedmiotem umowy będzie rozliczana na podstawie
faktury VAT lub rachunku w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Udzielającemu zamówienie prawidłowo
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wystawionej faktury VAT lub rachunku, z dołączonym i zaakceptowanym raportem sporządzonym według wzoru
stanowiącego załącznik do umowy, potwierdzonym przez ordynatora oddziału.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Nie dotyczy.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenia zamówienie mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych,
2. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Aktualnego odpisu 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 wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; Dokumenty o których mowa w punkcie
6.2.5. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 6.2.5 podpunkcie b) powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami zawierającymi
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłacona polisa, a w
przypadku jej braku innego dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy
wykażą:
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2007 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.
U. 2008.3.10), jednak nie mniejszego niż: 100 000 PLN dla każdego z zadań (słownie: sto tysięcy złotych).
W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zadanie, powyższe wartości podlegają odpowiednio sumowaniu.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 2 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia spełnią wykonawcy, którzy dysponują potencjałem:
Dla zadania 1 a i b:
Lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia w zakresie neurologii,
Lub lekarzy w trakcie specjalizacji neurologicznej uprawnionych do samodzielnego pełnienia dyżurów
posiadających doświadczenie w pracy oddziale neurologicznym przez okres co najmniej 2 lat.
Dla zadania 2:
Lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych z przeszkoleniem w
prowadzeniu zabiegów resuscytacyjno–reanimacyjnych,
Lub lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych z przeszkoleniem w prowadzeniu
zabiegów resuscytacyjno- reanimacyjnych uprawnionych do samodzielnego pełnienia dyżurów posiadających
doświadczenie w pracy w oddziale chorób wewnętrznych przez okres co najmniej 2 lat.
Dla zadania 3:
Lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia z zakresu psychiatrii,
Lub lekarzy w trakcie specjalizacji psychiatrycznej uprawnionych do samodzielnego pełnienia dyżurów
posiadających doświadczenie w pracy w oddziale psychiatrycznym przez okres co najmniej 2 lat.
Dla zadania 4:
Lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia z zakresu psychiatrii,
Lub lekarzy w trakcie specjalizacji psychiatrycznej uprawnionych do samodzielnego pełnienia dyżurów
posiadających doświadczenie w pracy w oddziale psychiatrycznym przez okres co najmniej 2 lat,
Dla zadania 5:
Lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia w zakresie radiologii,
Lub lekarzy w trakcie specjalizacji radiologicznej uprawnionych do samodzielnego pełnienia dyżurów
posiadających doświadczenie w pracy w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej przez okres co najmniej 2 lat.
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III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Tak
Ustawa z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2008.136.857 z późn. zm).

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Tak

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

SzNSPZOZ.N-ZP-372-43/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 22.10.2010 -
14:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 0,40 PLN
Warunki i sposób płatności: 1. Powyższa cena stanowi cenę netto za 1 stronę xero.
2. Płatność gotówką w kasie lub przelewem (14 dni) na wskazany w fakturze rachunek bankowy.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.10.2010 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 25.10.2010 - 09:30
Miejsce
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Sala Konferencyjna Szpitala.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Tak
przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Wrzesień 2011.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.  +48 224587801

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Zgodnie z działem VI - Środki ochrony prawnej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.  +48 224587801

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
14.9.2010


