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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188640-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi medyczne
2019/S 078-188640
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska S.A.
PL 5250007313
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kozłowska, Karolina Prymaka
Tel.: +48 856623556
E-mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poczta-polska.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Poczty Polskiej S.A. i kandydatów
do pracy na terenie miejscowości: Bydgoszcz, Inowrocław, Grudziądz (w podziale na 3 części)
Numer referencyjny: PI.TPZ-GD.2600.033.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
85121000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na rzecz
pracowników Poczty Polskiej S.A. oraz kandydatów do pracy. Zamówienie zostało podzielone na 3 części ze
względu na miejsce świadczenia usług: miasto Bydgoszcz (część 1), miasto Inowrocław (część 2), miasto
Grudziądz (część 3).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Poczty Polskiej S.A. i kandydatów
do pracy na terenie miejscowości: Bydgoszcz
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
85147000
85148000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bydgoszcz

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają załączniki
do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 36

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Poczty Polskiej S.A. i kandydatów
do pracy na terenie miejscowości: Inowrocław
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
85147000
85148000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Inowrocław
II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają załączniki
do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 36

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Poczty Polskiej S.A. i kandydatów
do pracy na terenie miejscowości: Grudziądz
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
85147000
85148000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Grudziądz

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają załączniki
do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 36

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13
lit. d), oraz przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) ustawy Pzp. Zamawiający nie
precyzuje warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. Wykaz
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oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia został zawarty w rozdz. VI SIWZ.
2. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena (waga 90 %), termin wykonania badań (waga 10 %). Szczegółowy opis
kryteriów został zawarty w roz. XIV SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 227-520422

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2019
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