Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.mopr.siedlce.pl

Siedlce: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
Numer ogłoszenia: 154951 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Sienkiewicza 32, 08-110
Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 63 257 04, 63 233 25, faks 025 63 257 04, 63 233 25
w.55.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.siedlce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług medycznych
w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Siedlcach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Łączny zakres
zamówienia obejmuje wydanie maksymalnie do 1 575 orzeczeń.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.12.11.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje co najmniej jedną osobą do realizacji wskazanej części zamówienia,
posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe:
a) dyplom lekarza medycyny,
b) prawo wykonywania zawodu lekarza,

c) specjalizację co najmniej I stopnia w dziedzinach medycyny: w części 1. i 2.
lekarza chorób wewnętrznych, w części 3. i 4. lekarza pediatry, w części 5.
lekarza psychiatry, w części 6. lekarza neurologa, w części 7. lekarza
laryngologa, w części 8. lekarza okulisty, w części 9. i 10. lekarza ortopedy lub
specjalisty rehabilitacji leczniczej,
d) uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności wydane na podstawie § 21 ust. 2 i § 23 ust. 3 pkt 2
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110).
Wykonawca może wskazać jedną osobę do realizacji maksymalnie dwóch
części zamówienia, bez względu na liczbę posiadanych przez tę osobę
specjalizacji.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu orzeczeń - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) zmniejszenia liczby wydanych orzeczeń, w przypadku mniejszej liczby wpływających
wniosków o wydanie orzeczenia,
2) zapisów umowy, w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian
doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności
lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowania umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów,

3) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły wyższej
np. powódź, pożar, przerwy w dostawie energii elektrycznej i mającej wpływ na realizację
umowy,
4) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących
przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialności,
5) osoby/osób wskazanej/ych do realizacji zamówienia w przypadkach, gdy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy bądź w związku z przypadkami losowymi, wskazana/e przez
Wykonawcę osoba/y nie może/nie mogą realizować usługi, pod warunkiem, że Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji osobę/y spełniającą/e wymagania określone w
SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.mopr.siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce, pokój nr 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce, pokój nr 19 (kancelaria).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wydanie do 260 orzeczeń przez lekarza chorób wewnętrznych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydanie do 260
orzeczeń przez lekarza chorób wewnętrznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu orzeczeń - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wydanie do 258 orzeczeń przez lekarza chorób wewnętrznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydanie do 258
orzeczeń przez lekarza chorób wewnętrznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu orzeczeń - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wydanie do 138 orzeczeń przez lekarza pediatrę.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydanie do 138
orzeczeń przez lekarza pediatrę.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu orzeczeń - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wydanie do 142 orzeczeń przez lekarza pediatrę.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydanie do 142
orzeczeń przez lekarza pediatrę.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu orzeczeń - 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wydanie do 154 orzeczeń przez lekarza psychiatrę.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydanie do 154
orzeczeń przez lekarza psychiatrę.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu orzeczeń - 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wydanie do 210 orzeczeń przez lekarza neurologa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydanie do 210
orzeczeń przez lekarza neurologa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu orzeczeń - 10

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Wydanie do 70 orzeczeń przez lekarza laryngologa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydanie do 70
orzeczeń przez lekarza laryngologa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu orzeczeń - 10

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Wydanie do 63 orzeczeń przez lekarza okulistę.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydanie do 63
orzeczeń przez lekarza okulistę.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu orzeczeń - 10

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wydanie do 70 orzeczeń przez lekarza ortopedę lub lekarza
specjalistę rehabilitacji leczniczej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydanie do 70
orzeczeń przez lekarza ortopedę lub lekarza specjalistę rehabilitacji leczniczej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu orzeczeń - 10

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Wydanie do 210 orzeczeń przez lekarza ortopedę lub lekarza
specjalistę rehabilitacji leczniczej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydanie do 210
orzeczeń przez lekarza ortopedę lub lekarza specjalistę rehabilitacji leczniczej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.12.11.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu orzeczeń - 10

