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Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
Osoba do kontaktów: Aleksandra Czyż, Katarzyna Grudzień
41-902 Bytom
POLSKA
Tel.: +48 323880427
E-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl
Faks: +48 322822681
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.csrg.bytom.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: jednoska pomocnicza przemysłu węglowego
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa medyczna polegająca na: Zadanie 1: 1. Zabezpieczeniu medycznym
zastępów ratowniczych Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego w
Bytomiu, Zabrzu i Jaworznie podczas akcji ratowniczych, prowadzonych w
zakładach górniczych. 2. Wykonywaniu badań lekarskich członków zastępów

ratowniczych przed rozpoczęciem dyżuru – kwalifikacja medyczna do pełnienia
dyżuru, 3. Wykonywaniu badań podczas ćwiczeń sprawdzających
prowadzonych w Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu,
Jaworznie i Zabrzu – kwalifikacja medyczna do odbycia ćwiczeń. Zadanie 2: 1.
Zabezpieczeniu medycznym zastępów ratowniczych Okręgowej Stacji
Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu podczas akcji ratowniczych,
prowadzonych w zakładach górniczych 2. Wykonywaniu badań lekarskich
członków zastępów ratowniczych przed rozpoczęciem dyżuru – kwalifikacja
medyczna do pełnienia dyżuru, 3. Wykonywaniu badań podczas ćwiczeń
sprawdzających prowadzonych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w
Wodzisławiu- kwalifikacja medyczna do odbycia ćwiczeń. 4. Prowadzenie
szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS PL22
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zadanie 1:
1. Zabezpieczeniu medycznym zastępów ratowniczych Okręgowych Stacji
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, Zabrzu i Jaworznie podczas akcji
ratowniczych, prowadzonych w zakładach górniczych.
2. Wykonywaniu badań lekarskich członków zastępów ratowniczych przed
rozpoczęciem dyżuru – kwalifikacja medyczna do pełnienia dyżuru,
3. Wykonywaniu badań podczas ćwiczeń sprawdzających prowadzonych w
Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, Jaworznie i Zabrzu –
kwalifikacja medyczna do odbycia ćwiczeń.
Zadanie 2:
1. Zabezpieczeniu medycznym zastępów ratowniczych Okręgowej Stacji
Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu podczas akcji ratowniczych,
prowadzonych w zakładach górniczych
2. Wykonywaniu badań lekarskich członków zastępów ratowniczych przed
rozpoczęciem dyżuru – kwalifikacja medyczna do pełnienia dyżuru,
3. Wykonywaniu badań podczas ćwiczeń sprawdzających prowadzonych w
Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu- kwalifikacja
medyczna do odbycia ćwiczeń.
4.Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121200
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych
(GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
(GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego
wartość przekracza wartość 207.000 EURO.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 3 000 000 i 4 000 000 PLN
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Zabezpieczenie medyczne podczas akcji ratowniczych, szkoleń i
ćwiczeń.
1) Krótki opis
1. Zabezpieczeniu medycznym zastępów ratowniczych Okręgowych Stacji
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, Zabrzu i Jaworznie podczas akcji
ratowniczych, prowadzonych w zakładach górniczych.
2. Wykonywaniu badań lekarskich członków zastępów ratowniczych przed
rozpoczęciem dyżuru – kwalifikacja medyczna do pełnienia dyżuru,
3. Wykonywaniu badań podczas ćwiczeń sprawdzających prowadzonych w
Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, Jaworznie i Zabrzu –
kwalifikacja medyczna do odbycia ćwiczeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121200
3) Wielkość lub zakres
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
przekraczającej 207.000 Euro.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 2 000 000 i 3 000 000 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zabezpieczenie medyczne podczas prowadzenia akcji ratowniczej,
szkoleń i ćwiczeń
1) Krótki opis
1. Zabezpieczeniu medycznym zastępów ratowniczych Okręgowej Stacji
Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu podczas akcji ratowniczych,
prowadzonych w zakładach górniczych
2. Wykonywaniu badań lekarskich członków zastępów ratowniczych przed
rozpoczęciem dyżuru – kwalifikacja medyczna do pełnienia dyżuru,
3. Wykonywaniu badań podczas ćwiczeń sprawdzających prowadzonych w

2)
3)

4)

5)

Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu- kwalifikacja
medyczna do odbycia ćwiczeń.
4. Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85121200
Wielkość lub zakres
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
przekraczającej 207.000 Euro.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 500 000 i 1 000 000 EUR
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, w wysokości
— dla Zadania 1 – 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
— dla Zadania 2 – 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
7.2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 i 7 Pzp Wykonawca wnosi wadium przed upływem
terminu składania ofert.
7.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 Nr 42 poz.275 z późn.zm.)
7.4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy CSRG S.A., przy czym dla uznania faktu prawidłowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, powinno ono wpłynąć na konto
Zamawiającego (zostać na nim zaksięgowane) przed upływem terminu
składania ofert
7.5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5
Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz
zamawiającego kwoty określonej w gwarancji, w sytuacjach, o których mowa w
art.46 ust.4ai5 Pzp
7.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego w Getin Noble Bank S.A. Oddział Bytom Nr konta 33
15601049 0000 9030 0004 9333. W postępowaniu terminem składania ofert
jest dzień i godzina wskazane w pkt. 6 ppkt. 6.1. SIWZ. Wniesienie wadium w
pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
będzie skuteczne, jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium

(wpływ pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu
składania ofert.
7.7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wykonawca może załączyć
do oferty przelew, o którym mowa w pkt 7.6. SIWZ. W takim przypadku
stwierdzenie, czy wykonawca wniósł wadium w pieniądzu przed upływem
terminu składania ofert (stwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy
przed upływem terminu składania ofert), nastąpi na podstawie dokumentu
banku, w którym zamawiający posiada rachunek bankowy, o którym mowa w
pkt 7.6. SIWZ.
7.8. Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne,
jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed
upływem terminu składania ofert. Wykonawca może złożyć wadium w postaci
niepieniężnej jednocześnie z ofertą tylko i wyłącznie wtedy gdy obie koperty (tj.
jedną z ofertą i drugą z wadium) umieści w kopercie na której zamieści
szczegółową informację dotyczącą jej zawartości (tj. oferta i wadium).
Dokument wadium winien znajdować się w odrębnej kopercie oznakowanej w
sposób niebudzący wątpliwości co do jej zawartości tj. tak aby Zamawiający
mógł otworzyć kopertę z przesyłką zawierającą kopertę z ofertą oraz kopertę z
dowodem wadium w taki sposób, by nie naruszyć koperty z ofertą. Przesyłka
musi być sporządzona tak, aby Zamawiający mógł się zapoznać z
dokumentem wadium przed upływem terminu składania ofert.
7.9. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach, o których
mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2 – 5 Pzp (poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)) wykonawca składa w kasie CSRG S.A w
pok. nr 407, przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca otrzyma
potwierdzenie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w
formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 Pzp wraz z informacją o
terminie złożenia tych dokumentów. Wzór dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 Pzp
wraz z informacją o terminie złożenia tych dokumentów, określa Załącznik nr 9
do SIWZ.
7.10.Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy zgodnie z zasadami
określonymi
w art. 46 ust. 1-4 ustawy.
7.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (zgodnie z art.46
ust.4a i 5):
1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust
3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

III.1.2)

III.1.3)

III.1.4)
III.2)

warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Za czynności opisane w §1 pkt 1) umowy Wykonawcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie w postaci ryczałtu miesięcznego w wysokości ......................
netto (słownie: ............................. złotych 00/100) plus podatek VAT wg
obowiązujących przepisów
2. Za czynności opisane w §1 pkt 2) i 3) umowy Wykonawcy przysługiwać
będzie wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę zgodnie z cennikiem
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Podstawą wystawienia faktury za usługi opisane w §1 pkt 1) będzie
potwierdzenie wykonania usługi zatwierdzone przez upoważnione do tego
osoby ze strony Zamawiającego.
4. Podstawą wystawienia faktury za usługi opisane w §1 pkt 2), 3) będzie
zestawienie potwierdzające wykonanie usługi sporządzone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez upoważnione do tego osoby ze strony Zamawiającego
5. Płatność nastąpi, w cyklach miesięcznych, przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej
na podstawie dokumentów opisanych w § 6 ust. 3 i 4.
Bank Wykonawcy ………………………………………..
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia i wysłania faktury VAT
bez podpisu Zamawiającego.
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie:
Nie dotyczy.
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
przetargowego na podstawie art. 24 ustawy ( zał. nr 3 do SIWZ)
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
a stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
2.7. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, o których mowa
w art. 24 ust. 2a PZP
2.8. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (w zakresie
wiedzy
i doświadczenia, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolności finansowych lub ekonomicznych) na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
oświadczenia tego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
przetargowego na podstawie art. 24 PZP ( zał. nr 3 do SIWZ).
2.9. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i
11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.4 ppkt b, c, d oraz f składa
dokumenty potwierdzające, że:
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.4 ppkt. e) składa
zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
Wymienione w pkt. 1) lit. a) i c) oraz pkt. 2) dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit b) powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy nie wydaje się powyższego
dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym dla
siedziby Wykonawcy.
4) Dokument określony na podstawie art. 26 ust. 2d PZP tj. lista podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
ustawy PZP alba informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oswiadczenie stanowiace zalacznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej 1 usługę z zakresu ratownictwa medycznego
w okresie ciągłym przez okres co najmniej 12 miesięcy
— za min. 400 000,00 PLN dla Zadania 1
— za min. 140 000,00 PLN dla Zadania 2.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa
powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców (min. 1 usługa).
b) Dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie usług są:
a. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w pkt a).
Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiający – CSRG S.A. jest podmiotem, na
rzecz którego usługi wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
C) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. muszą posiadać:
— aktualne prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
— ukończony staż podyplomowy,
— ukończony I stopień specjalizacji w jednym z wymienionych zakresów:
chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, chorób wewnętrznych,

anestezjologia, neurologia, medycyna rodzinna, medycyna pracy, medycyna
ratunkowa, medycyna ogólna lub kurs ratownictwa medycznego.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa
powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 4
do SIWZ.
3) Oświadczenie dotyczące obowiązku przeszkolenia lekarzy wyznaczonych
do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od daty zawarcia
umowy.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub
administracyjnych: Przepisy ustawy z 5.12.1996 o zawodzie lekarza Dz.U. z
1997 nr 28 poz.152 z póxn. zm. oraz warunki opisane w.
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria
określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji
lub w dokumencie opisowym
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
4/1A/15
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
21.12.2015 - 09:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 21.12.2015 - 10:00
Miejscowość:
siedziba Zamawiającego
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.).
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.11.2015

