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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387177-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Zgorzelec: Usługi rehabilitacyjne
2017/S 189-387177

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
231161448
ul. Lubańska 11-12
Zgorzelec
59-900
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.:  +48 571334858
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
Faks:  +48 757750173
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.zgorzelec.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spzoz.zgorzelec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
231161448
ul. Lubańska 11-12
Zgorzelec
59-900
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Gabrielska
Tel.:  +48 571334858
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
Faks:  +48 75772250173
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.zgorzelec.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
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Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie badań rehabilitacyjnych dzieci w ramach projektu pn. „zdrowe dzieci – zdrowa europa. wielka nauka
dla małych pacjentów. zdze – wip”.
Numer referencyjny: 32/ZP/2017

II.1.2) Główny kod CPV
85312500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie badań narządu ruchu u 800 dzieci w grupie
wiekowej 9-12 lat wraz ze sporządzeniem oceny stanu zdrowia każdego dziecka w ramach projektu pn.
„Zdrowe dzieci – zdrowa Europa. Wielka nauka dla małych. Pacjentów ZDZE – WiP”, realizowanego w
ramach Programu Współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w
Załączniku nr 2 do SIWZ – Przedmiot zamówienia- ocena ofert i warunki realizacji oraz w Załączniku nr 3 do
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
85312500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu dla Dorosłych i Dzieci im. prof. dr Wiktora Degi Wielospecjalistycznego
Szpitala – SP ZOZ w Zgorzelcu, mieszczący się w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego 5b.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie badań rehabilitacyjnych dzieci w ramach projektu pn. „Zdrowe dzieci – zdrowa Europa. Wielka
nauka dla małych Pacjentów. ZDZE – WiP” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-
Saksonia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin obowiązywania umowy od dnia jej podpisania do dnia 31.8.2019 r.,przy czym przygotowanie,
przeprowadzenie i ocena badań narządu ruchu 800 dzieci nastąpi do dnia 30.6.2019 r
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zasady składania ofert wspólnych
określone są w pkt 8 SIWZ
Szczegółowe informacje w zakresie wadium zawarte są w pkt 10 SIWZ
10.1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium.
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10.2.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych 00/100) – w terminie do dnia składania ofert do godz. 12:00. W przypadku zabezpieczenia w formie
pieniądza – decyduje wpływu wadium na rachunek Zamawiającego.
10.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
10.3.1.pieniądzu;
10.3.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
10.3.3.gwarancjach bankowych;
10.3.4.gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.3.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978
i 1240)
10.4.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i
winna zawierać następujące elementy:
— nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
— określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
— kwotę gwarancji,
— termin ważności gwarancji,
Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego.
10.5.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i
1240), należy złożyć w formie oryginału – w składanej ofercie przetargowej.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium
musi zostać złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym.
dokumentu do oferty – Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy.
10.6.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku
Millennium S.A. nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053 z dopiskiem:„Przetarg nieograniczony –32/
ZP/2017”Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.7.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.8.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje osób / Waga: 40 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przebadane dzieci / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Potencjał kadrowy Wykonawcy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 30 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2019



Dz.U./S S189
03/10/2017
387177-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 8

03/10/2017 S189
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 8

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: PLSN.04.01.00-DE-0051/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 7 ustawy. Zamówienie udzielane jest w częściach.Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania
się w walutach obcych.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu potwierdzenie zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 000 000 PLN. w zakresie odpowiednim
do poziomu ryzyka oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zdarzenia niepożądane dot.
sprzętu medycznego, na którym prowadzone będą badania dzieci; transportu i opieki dzieci podczas badań;
niewywiązania się z zapisów umowy; niestaranności personelu skutkującej powstaniem szkody / roszczeniem
pacjenta i dochodzeniem odszkodowania). Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, musi być
wystawiona na okres realizacji przedmiotu zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:
5.1.2.1.1udziałem w minimum jednym projekcie badawczym w zakresie diagnostyki i fizjoterapii;
5.1.2.1.2dysponowaniem minimum 4 fizjoterapeutami, z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w zawodzie
fizjoterapeuty, usprawnianiu i diagnostyce funkcjonalnej dzieci, komputerowej diagnostyce oceny postawy ciała,
którzy ukończyli kursu leczenia skolioz wg metody FED profesora Santosa Sastre Fernandez'a.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć dokumenty:
7.1.1.wykaz usług zawierający informację o udziale Wykonawcy w minimum jednym projekcie badawczym w
zakresie diagnostyki i fizjoterapii,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; (W celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
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zamawiający dopuścił, aby wykaz dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata.) Na Wezwanie Zamawiającego (zgodnie z
punktem 7.4 SIWZ).
7.1.2Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnych
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać dysponowanie minimum 4 fizjoterapeutami, z co
najmniej pięcioletnim doświadczeniem w zawodzie fizjoterapeuty, usprawnianiu i diagnostyce funkcjonalnej
dzieci, komputerowej diagnostyce oceny postawy ciała, którzy ukończyli kurs leczenia skolioz wg metody FED
profesora Santosa Sastre Fernandez'a.Wykaz należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ–
DO OFERTY.
7.1.3Oświadczenia o posiadaniu prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą o zawodzie
fizjoterapeuty (Dz.U. 2015.1994 z późn.zm.) oraz zobowiązanie do przedłożenia legitymacji z nr prawa
wykonywania zawodu fizjoterapeuty w trakcie trwania umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31.05.2018r.
Oświadczenia podpisane przez osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca składa–DO
OFERTY.
7.1.4.Dokumenty potwierdzające doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia
– np. wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, umowa o pracę, świadectwa
pracy, zakresy obowiązków, referencje od pracodawcy, dyplomy świadczące o uzyskanych kwalifikacjach
zawodowych, certyfikaty z kursów, szkoleń z których jasno wynika 5 letnie doświadczenie danej osoby w
usprawnianiu i diagnostyce funkcjonalnej dzieci oraz komputerowej diagnostyce oceny postawy ciała. Wszelkie
przedkładane dokumenty muszą być zgodne zachowaniem zasad ochrony danych osobowych zawartych w
ustawie o ochronie danych osobowych(Dz.U. 2016.992 z późn.zm.) NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z
punktem 7.4 SIWZ).
7.1.5Zaświadczenie/Certyfikat ukończenia kursu leczenia skolioz wg metody FED profesora Santosa Sastre
Fernandez'a. Na Wezwanie Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 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:
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach
umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/01/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – I piętro budynku administracji WS- SPZOZ w Zgorzelcu przy ul.
Lubańskiej 11-12, pokój nr 13-14.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
WArunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarte są w
pkt 5-7 SIWZ
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy – nie podlegają wykluczeniu z postęp. na
podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy -opisane w pkt 6 SIWZ,
spełniają warunki udziału w postęp. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej –zawarte w pkt 5.1.2.1
SIWZ
Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formie JEDZ zał nr 4 do SIWZ.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postęp., należy złożyć dokumenty wskazane w pkt 7.1 siwy
oraz pkt III.1.3) ogłoszenia W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy -Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu
Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Oświadczenia Wykonawcy:
— o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności,
— o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne,
— o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych
— o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -zał nr 5 do SIWZ.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24
ust. 5 Ustawy Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1 Ustawy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentów o których
mowa w pkt. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.3 SIWZ, składa dokumenty wskazane w pkt 7.5.1 i 7.5.2 SIWZ.
Złożona oferta musi zawierać dokumenty określone w pkt 12.8 SIWZ:
formularz oferty, dokumenty wskazane w zał nr 2 do SIWZ, JEDZ, zał nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy), zał nr 8 do
SIWZ, oświadczenia osób wskazanych w wykazie usług, pełnomocnictwa–jeżeli niezbędne, dowód wpłacenia
wadium.

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 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2017

http://www.uzp.gov.pl

