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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147248-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2018/S 066-147248

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Kowalski
E-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Wybór 3 ekspertów pomocniczych (3 osoby) w zakresie funkcjonowania oddziału szpitalnego chorób
wewnętrznych. Części: 1÷3. Postępowanie znak: ZZP-10/18
Numer referencyjny: ZZP-10/18

II.1.2) Główny kod CPV
73000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: wybór 3 ekspertów (pomocniczych) medycznych w zakresie funkcjonowania
szpitalnego oddziału chorób wewnętrznych, którzy będą uczestniczyć w pracach grup roboczych, w celu
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opracowania modeli analitycznych i szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych dla tych zakładów,
w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Zamawiający przewiduje wybór różnych osób w ramach danej dziedziny medycyny.
Każdy z Wykonawców (ekspertów) może złożyć tylko jedną ofertę na dowolnie wybraną część zamówienia
spośród powyżej określonych (zgodnie z art. 36aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp.). Oznacza to, że Zamawiający
oczekuje 3 różnych ekspertów (3 różnych osób), po jednym dla każdej z określonych części zamówienia.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 544.72 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ekspert pomocniczy (1 osoba) w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału chorób wewnętrznych –
EKSPERT 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
73100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 – ekspert pomocniczy (1 osoba) w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału chorób wewnętrznych
– EKSPERT 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dyspozycyjność / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępstwo / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość do udziału w pracach innej grupy roboczej / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0149/15-01

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ekspert pomocniczy (1 osoba) w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału chorób wewnętrznych –
EKSPERT 2
Część nr: 2
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
73100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2 – ekspert pomocniczy (1 osoba) w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału chorób wewnętrznych
– EKSPERT 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dyspozycyjność / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępstwo / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość do udziału w pracach innej grupy roboczej / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0149/15-01

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ekspert pomocniczy (1 osoba) w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału chorób wewnętrznych –
EKSPERT 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
73100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3 – ekspert pomocniczy (1 osoba) w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału chorób wewnętrznych
– EKSPERT 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dyspozycyjność / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępstwo / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość do udziału w pracach innej grupy roboczej / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0149/15-01
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Realizacja przedmiotowego zamówienia w pierwszym kwartale 2018 r. jest niezbędna dla prawidłowej oraz
terminowej realizacji projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wykonawcy będą wchodzili w skład grup roboczych,
których celem jest przygotowanie wkładu merytorycznego do mapy potrzeb zdrowotnych dotyczących
analiz oddziałów szpitalnych. Głównym zadaniem ekspertów, a jednocześnie działaniem koniecznym dla
opracowania ww. map, będzie analiza dostępnych danych i wspólne wypracowanie potencjalnych wskaźników
systemowych odnoszących się do funkcjonowania danego oddziału. Publikacja przedmiotowych map powinna
nastąpić najpóźniej do końca maja 2018 r. (termin określony w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych).

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

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 010-018528

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Ekspert pomocniczy (1 osoba) w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału chorób wewnętrznych –
EKSPERT 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
12/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18528-2018:TEXT:PL:HTML
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
Ul. Aleje Jana Pawła II 10
Zamość
22-400
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 457.88 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 544.72 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Ekspert pomocniczy (1 osoba) w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału chorób wewnętrznych –
EKSPERT 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Ekspert pomocniczy (1 osoba) w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału chorób wewnętrznych –
EKSPERT 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

I.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiający wymaga
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dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca składa wraz z ofertą w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia -
"JEDZ") oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - art. 25a ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w dokumentacji przetargowej
(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "SIWZ").
II.
Kwota wymaganego wadium:
Część 1 : 50,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100),
Część 2 : 50,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100),
Część 3 : 50,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100),
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium-zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą" Zamawiający
informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn.
zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/04/2018
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