Wieruszów, 2008-10-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na
podstawie art.11 ust.8 u pzp /wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty
206 tys. euro/
Nr sprawy: PCM-ZP/3U/2008
• Zamieszczono w miejscu ogólnie dostępnym ( tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego
oraz na stronie internetowej w dniu 2008-10-01
• Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2008-10-01
pod nr: 245525-2008
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług medycznych w
zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223,
poz.1655) Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Wieruszowie zawiadamia o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.
ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów
Strona www:pcm-nzoz-wieruszow.pl
E-mail:zp@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniŜej
progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 u pzp.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www. pcm-nzoz-wieruszow.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych
• za zaliczeniem pocztowym,
• pobrać ze strony internetowej
opłata za SIWZ wynosi 40,00 PLN.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
moŜliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług
medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego
sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Kod CPV:85.11.10.00-0; 85.11.18.10-1 ;85.11.18.20-4
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5) Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: 24 m-ce od daty podpisania umowy.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Spełnienie powyŜszych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą
spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia załączone do oferty złoŜonej przez
Wykonawcę na potwierdzenie spełniania tych warunków, przy czym nie spełnienie warunku,
spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.
A. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
A.1) Potwierdzenie spełnienia wymogów zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej ( t.j. Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 ), oraz aktualnych
rozporządzeniach ministra zdrowia ) – wpis do ewidencji laboratoriów.
A.2) Nazwę i siedzibę ZOZ oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub imię
i nazwisko , adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu
dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób , o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3
Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 , poz. 408
z późn. zm. ).
A.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa
zamówień publicznych.
B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:
B.1) Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających powyŜej określone
świadczenia zdrowotne ( min. kierownika laboratorium – stopień specjalizacji z diagnostyki
laboratoryjnej , uprawnienia specjalisty serologa , uprawnienia diagnostów ) ,
B.2) Zaproponowaną kwotę naleŜności ( cenę ) za realizację zamówienia z kalkulacją elementów
naleŜności ( w tym odpłatność za poszczególne badania ) sporządzoną wg załącznika nr 2 ,
B.3)Wykaz dodatkowego wyposaŜenia w aparaturę i sprzęt medyczny ( bez sprzętu
przedstawionego w załączniku nr 4 )
B.4) czasookres oczekiwania na wyniki badań biochemicznych i bakteriologicznych.
C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy złoŜyć następujące
dokumenty:
C.1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy
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a) Zaakceptowany projekt umowy.
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował 30-dniowy termin płatności za wykonane
usługi, na podstawie dostarczonej faktury VAT .
c) Wykonawca wystawi kolejno faktury za usługi wykonane w poprzednim miesiącu.
d) Wykonawca będzie musiał zawrzeć stosowną umowę dzierŜawy pomieszczeń i wyposaŜenia
w obecnym laboratorium przy pomocy, których będzie wykonywał przedmiot niniejszej
umowy na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wieruszowie. Ilość
pomieszczeń z dokładnym określeniem ich ilości i powierzchni w m2, którą wydzierŜawi
wybrany Wykonawca, zostanie uzgodniona odrębnie po podpisaniu umowy z wybranym
Wykonawcą.
e) Wykonawca ( DzierŜawca ) będzie płacił WydzierŜawiającemu miesięczny czynsz
dzierŜawny w wysokości netto 15,00 zł. ( słownie zł.: piętnaście złotych 00/100 ) za 1 m²
dzierŜawionej powierzchni zgodnie z metraŜem dzierŜawionym o, którym mowa w ppkt
d).,płatny na zasadach określonych w §2 ust. 3 projektu umowy ( załącznik nr 3 ). Ponadto
wysokość czynszu dzierŜawnego, ilość i rodzaj wyposaŜenia oraz sprzętu laboratoryjnego
przedstawionego w załączniku nr 3 oraz mebli, które stanowią wyposaŜenie pomieszczeń
laboratorium zostanie uzgodniona odrębnie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
f) DzierŜawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt opomiarowania zuŜycia energii
elektrycznej i wody w ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania umowy.
g) Płatność za energię elektryczną i wodę rozliczana będzie wg wskazań liczników i cen
stosowanych przez dostawców w/w mediów.
h) Płatność za centralne ogrzewanie będzie regulowana wg rozliczenia stosowanego przez
WydzierŜawiającego , tzn. stosownie do powierzchni dzierŜawionych pomieszczeń.
i) Ponadto DzierŜawca będzie płacił za abonament telefoniczny + rozmowy telefoniczne oraz za
utylizacje odpadów.
j) DzierŜawca moŜe wykonywać prace adaptacyjne w przedmiocie dzierŜawy , przy czym zakres
prac wymaga kaŜdorazowo zgody WydzierŜawiającego wyraŜonej na piśmie.
k) WydzierŜawiający wyraŜa zgodę na przeprowadzenie przez DzierŜawcę , na własny koszt ,
prac adaptacyjnych w dzierŜawionych pomieszczeniach o których mowa §1 ust. 7 i 8 .
l) Na DzierŜawcy spoczywa obowiązek przeprowadzania napraw , remontów i konserwacji ,
zgodnie z potrzebami prawidłowej gospodarki przyjętymi dla danych urządzeń , na własny
koszt.
m) WydzierŜawiający wyraŜa zgodę na parkowanie samochodów DzierŜawcy na terenie przez
siebie wskazanym.
n) Badania będą wykonywane dla pacjentów wszystkich oddziałów szpitalnych i poradni
przyszpitalnych jak równieŜ zewnętrznych skierowań .
o) Oferent zobowiązuje się do archiwizacji dokumentacji medycznej.
p) Usługodawca zobowiązany będzie do przejęcia pracowników obecnie zatrudnionych w
laboratorium w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy.
q) Badania będą wykonywane na podstawie zleceń z oddziałów i poradni podpisanych przez
lekarza zlecającego oraz skierowań zewnętrznych.
8) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena brutto
100
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10) miejsce i termin składania ofert: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Warszawska
104, 98-400 Wieruszów, Dział Zamówień Publicznych do dnia 2008-10-09 do godz. 11.00
11) miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Warszawska
104, 98-400 Wieruszów, Dział Zamówień Publicznych do dnia 2008-10-09 do godz. 11.15
12) termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od
dnia ostatecznego składania ofert.
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów : Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
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