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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57617-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi medyczne
2018/S 026-057617
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Katowicach, pl. Oddz. Młodz.
Powst.7, 40-940 Katowice, IVp., pok.425
Tel.: +48 322532366
E-mail: halina.komasara@poczta-polska.pl
Faks: +48 322513346
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poczta-polska.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.poczta-polska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, sekretariat, pok. nr 433
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7
Katowice
40-940
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Komasara
Tel.: +48 322532366
E-mail: halina.komasara@poczta-polska.pl
Faks: +48 322513346
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poczta-polska.pl
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Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

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

Nazwa:
Przeprowadzanie badań lekarskich i psychol. osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz badań wstępnych osadzonych w ZK Wojkowice
Numer referencyjny: PI.TPZKat.2600.16.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
85121000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o
wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (część nr 2-7), oraz badań
wstępnych osadzonych odbywających karę w Zakładzie Karnym Wojkowice zatrudnianych do pracy w WER
Zabrze (część nr 1).
Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na części obejmujące następujące miejscowości:
a) część nr 1 – Zakład Karny Wojkowice,
b) część nr 2 – Bielsko Biała,
c) część nr 3 – Katowice,
d) część nr 4 – Częstochowa,
e) część nr 5 – Gliwice,
f) część nr 6 – Sosnowiec,
g) część nr 7 – Rybnik.
Zamawiający wymaga aby przychodnia, która będzie obsługiwała pracowników Poczty Polskiej znajdowała się
na terenie miast wskazanych dla poszczególnych części zamówienia (dla części nr 2-7), natomiast badania dla
części nr 1 wykonywane będą na terenie Zakładu Karnego Wojkowice, ul. Sobieskiego 298, 42-580 Wojkowice.

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:
Badania wstępne osadzonych odbywających karę z Zakładzie Karnym Wojkowice zatrudnianych do pracy w
WER Zabrze
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
85121000
85147000
85148000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Badania wykonywane będą na terenie Zakładu Karnego Wojkowice, ul. Sobieskiego 298, 42-580 Wojkowice.
II.2.4)

Opis zamówienia:
W okresie obowiązywania umowy przedmiotem zamówienia objętych będzie 500 osób (badania wstępne).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 36 miesięcy lub do wyczerpania kwoty,
na jaką zawarta jest umowa. W przypadku nie wyczerpania maksymalnej wartości Umowy w pierwotnym
terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Umowy do czasu
wykorzystania wartości określonej w umowie, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
85121000
85147000
85148000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi - teren miasta Bielsko-Biała.

II.2.4)

Opis zamówienia:
W okresie obowiązywania umowy przedmiotem zamówienia objętych będzie 45 osób. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 36 miesięcy lub do wyczerpania kwoty,
na jaką zawarta jest umowa. W przypadku nie wyczerpania maksymalnej wartości Umowy w pierwotnym
terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Umowy do czasu
wykorzystania wartości określonej w umowie, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
85121000
85147000
85148000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi - teren miasta Katowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
W okresie obowiązywania umowy przedmiotem zamówienia objętych będzie 195 osób. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 36 miesięcy lub do wyczerpania kwoty,
na jaką zawarta jest umowa. W przypadku nie wyczerpania maksymalnej wartości Umowy w pierwotnym
terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Umowy do czasu
wykorzystania wartości określonej w umowie, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
85121000
85147000
85148000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi - teren miasta Częstochowa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
W okresie obowiązywania umowy przedmiotem zamówienia objętych będzie 60 osób. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
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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
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 36 miesięcy lub do wyczerpania kwoty,
na jaką zawarta jest umowa. W przypadku nie wyczerpania maksymalnej wartości Umowy w pierwotnym
terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Umowy do czasu
wykorzystania wartości określonej w umowie, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
85121000
85147000
85148000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi - teren miasta Gliwice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
W okresie obowiązywania umowy przedmiotem zamówienia objętych będzie 60 osób. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 36 miesięcy lub do wyczerpania kwoty,
na jaką zawarta jest umowa. W przypadku nie wyczerpania maksymalnej wartości Umowy w pierwotnym
terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Umowy do czasu
wykorzystania wartości określonej w umowie, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
85121000
85147000
85148000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi - teren miasta Sosnowiec.

II.2.4)

Opis zamówienia:
W okresie obowiązywania umowy przedmiotem zamówienia objętych będzie 35 osób. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 36 miesięcy lub do wyczerpania kwoty,
na jaką zawarta jest umowa. W przypadku nie wyczerpania maksymalnej wartości Umowy w pierwotnym
terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Umowy do czasu
wykorzystania wartości określonej w umowie, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
85121000
85147000
85148000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usługi - teren miasta Rybnik.

II.2.4)

Opis zamówienia:
W okresie obowiązywania umowy przedmiotem zamówienia objętych będzie 45 osób. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 36 miesięcy lub do wyczerpania kwoty,
na jaką zawarta jest umowa. W przypadku nie wyczerpania maksymalnej wartości Umowy w pierwotnym
terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość wydłużenia okresu obowiązywania Umowy do czasu
wykorzystania wartości określonej w umowie, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
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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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz
zdolności technicznej lub zawodowej.
Kryteria oceny ofert i wagi:
1. Kryterium cena - 98 %,
2. Kryterium termin płatności - 2 %.

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:

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:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
określonych w Rozdziale 6,,Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138g-s ustawy z
dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 11:00

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
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
j.w.
Warszawa
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2018
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