
Warszawa, dnia M. grudnia 2017 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
AL. J. CH. SZUCHA 2/4

OO-582 WARSZAWA
NIP 526-23-86-150

RCL.BA.2711.35/2017

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU NR 22/20 17

Zamawiający:

Skarb Państwa — Rządowe Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4, OO-582 Warszawa.

2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Rządowego

Centrum Legislacji

2.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz

pracowników Rządowego Centrum Legislacji, w zakresie:

• wykonywania badań profilaktycznych wstępnych,

• wykonywania badań profilaktycznych okresowych (zgodnie z zaleceniami

lekarza oraz zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki

Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie

pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067),

• wykonywania badań profilaktycznych kontrolnych,

• orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

i w przepisach wydanych na jego podstawie,

• wystawiania przez lekarza medycyny pracy orzeczeń lekarskich w związku

z wykonaniem wszystkich typów badań wraz z wydawaniem recept na okulary

do pracy przy monitorze ekranowym.

2.3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) stan zatrudnienia w Rządowym Centrum Legislacji na dzień 5 grudnia 2017 r.

wynosi 185 pracowników, w tym 3 osoby niepełnosprawne.
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2) warunki pracy w Rządowym Centrum Legislacji:

• czynniki fizyczne: komputer — wszyscy pracownicy,

• inne czynniki, w tym niebezpieczne: kierowanie samochodem służbowym

kat. B, w tym pojazdami uprzywilejowanymi i przewożenie osób,

stanowiska robotnicze oraz stanowiska decyzyjne.

3) grupy zawodowe:

• pracownicy biurowi,

• kadra kierownicza (stanowiska decyzyjne),

• kierowcy pojazdów kat. B, w tym pojazdów uprzywilejowanych,

• stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi.

4) przewidywana liczba osób kierowanych na badania w okresie obowiązywania

umowy — ok. 70 osób.

UWAGA

Przewidywana liczba osób kierowanych na badania w okresie obowiązywania

umowyjest ilością szacunkową.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby

pracowników skierowanych na badania w przypadku, gdy wystąpi okoliczność,

że niemożliwym lub koniecznym stanie się przeprowadzenie badań dla mniejszej

lub większej liczby osób, niż wskazano w ppkt 4.

5) zlecanie usług następować będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami

Zamawiającego, każdorazowo na podstawie skierowania wystawionego

przez Zamawiającego, zawierającego:

• określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

• dane osoby kierowanej na badania (imię i nazwisko, PES EL/data urodzenia,

adres zamieszkania),

• określenie stanowiska pracy osoby kierowanej na badania,

• informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy

czynników szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia lub czynników

uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy.

6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na bieżąco we współpracy

ze służbą BHP Zamawiającego aktualizacji opisu stanowisk pracy do celów badań

lekarskich.

7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności zgodnie

z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

• ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
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• ustawą z dnia 2”7 czerwca 1997 r. o shiżbie medycyny pracy

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1184 ze zm.);

• rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach

stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

(Dz. U. z2011 r.,Nr 151,poz. 896);

• rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

(Dz. U. z 2012 r., poz. 739);

• rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja

1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń

lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2067);

• rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych

osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

8) świadczenia medyczne powinny być wykonywane przez personel lekarski,

pielęgniarski i osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji

wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

9) wykonywanie badań powinno odbywać się w dni robocze, za wyjątkiem świąt

oraz dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku, co najmniej

w godzinach 700
— 17°°.

10) Wykonawca dokona rejestracji osoby skierowanej na badania z chwilą jej

zgłoszenia, w szczególności telefonicznego, i wyznaczy tej osobie termin badania

(z podaniem godziny). Wykonywanie badań powinno odbywać się w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 1 „7°°.

11) Wykonawca przeprowadzi badania wstępne wraz z wydaniem orzeczenia

lekarskiego na terenie Warszawy w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia

konieczności przebadania kandydata do pracy lub pracownika, w przypadku

konieczności wykonania badań dodatkowych, zleconych przez lekarza medycyny
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pracy, okres ten może wynosić do 4 dni roboczych. Natomiast badania okresowe

wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego — w ciągu 4 dni roboczych.

12) Wykonawca przeprowadzi badania kontrolne wraz z wydaniem orzeczenia

lekarskiego na terenie Warszawy, w przypadku zgłoszenia do godz. 11°°w dniu

zgioszenia konieczności przebadania pracownika, a w przypadku zgłoszenia

konieczności przebadania pracownika po godz. 1100
— w ciągu 1 dnia roboczego

od zgłoszenia.

13) w przypadku wykonania badań uprawniających do prowadzenia pojazdu kat. B

w celach służbowych powinny być wykonane, wraz z wydaniem orzeczenia,

na terenie Warszawy w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia konieczności

przebadania pracownika.

14) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przechowywania

dokumentacji medycznej z przeprowadzonych badań zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji

medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania

oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. z 2010 r., Nr 149, poz. 1002).

3. Miejsce wykonania zamówienia:

3.1. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy winno odbywać się placówce medycznej

Wykonawcy zlokalizowanej na terenie Warszawy.

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania miejsca świadczenia usług (w tym

wykonywania badań) oraz odległości placówki medycznej od siedziby Zamawiającego.

3.3. Wykonawca może zlecić wykonywanie niektórych świadczeń, w szczególności badań

diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich innemu podmiotowi

wykonującemu działalność leczniczą, uprawnionemu do wykonywania tych świadczeń

na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3.4. W przypadku zlecenia niektórych obowiązków wynikających z opisu przedmiotu

zamówienia osobom trzecim, podmioty te również muszą posiadać odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje przewidziane w obowiązujących w tym zakresie przepisach

prawa.

4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

Zamówienie wykonywane będzie w terminie od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia

31 grudnia 2018 r.
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5. Warunki udzialu w rozeznaniu:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia

do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek

ich posiadania oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest wpisany do właściwego rejestru

podmiotów wykonujących działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.

zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie

szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów

wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania

w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego

rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325 ze zm.),

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że, w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy — w tym

okresie), należycie zrealizował lub należycie realizuje — co naj umiej 3 umowy

polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 12 miesięcy usług z zakresu

Medycyny Pracy dla co najmniej 3 Zamawiających, posiadających co najmniej

po 150 pracowników każdy,

3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł

(słownie: sto tysięcy złotych).

5.2. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w rozeznaniu będzie

dokonana w oparciu o treść dokumentów, o których mowa w pkt 7 rozeznania,

na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.

5.3. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. warunków nie będą oceniane.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej*:

6.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi

kryteriami:

L.p. Kryterium Waga

1
Cena brutto badania lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem

30%
orzeczenia

2. Cena brutto badania okulistycznego 30%

Suma cen brutto za pozostałe usługi medyczne tj.:
10°!

konsultacja lekarza laryngologa, konsultacja lekarza neurologa, EKG
°
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z opisem, badanie psychotechniczne dla kierowców kat. B,
cholesterol całkowity, glukoza, morfologia, OB, badanie ogólne
moczu

Odległość placówki medycznej od siedziby Zamawiającego w której
300/

. przeprowadzane będą badania o których mowa w pkt 2.2 rozeznania

1) Cena brutto badania lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia —30%

Punkty w kryterium „cena brutto badania lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem

orzeczenia” zostaną przyznane wg poniższego wzoru:

CB

CBMP = x 30

CBB

gdzie:

CBMP — punkty za cenę brutto badania lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem

orzeczenia

CB — najniższa cena brutto wśród złożonych ofert

CBB — cena brutto oferty badanej

2) Cena brutto badania okulistycznego — 30 %

Punkty w kryterium „,cena brutto badania okulistycznego” zostaną przyznane wg

poniższego wzoru:

CB

CBO = x 30

CBB

gdzie:

CBO — punkty za cenę brutto badania okulistycznego

CB — najniższa cena brutto wśród złożonych ofert

CBB — cena brutto oferty badanej

3) Suma cen brutto za pozostałe usługi medyczne (konsultacja lekarza laryngologa,

konsultacja lekarza neurologa, EKG z opisem, badanie psychotechniczne kierowcy

kat. B, cholesterol całkowity, glukoza, morfologia, OB, badanie ogólne moczu) — 10%.

Punkty w kryterium „suma cen brutto za pozostałe usługi medyczne” zostaną przyznane

wg poniższego wzoru:
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CB

CBPU = - x 10

CBB

gdzie:

CBPU — punkty za sumę cen brutto za pozostałe usługi medyczne

CB — najniższa suma cen brutto wśród złożonych ofert

CBB — suma cen brutto oferty badanej

4) Odleglość placówki medycznej od siedziby Zamawiającego — 30% zgodnie

z informacją zawartą w pkt 6 Formularza oferty, Wykonawca zobowiązany jest podać

adres placówki w której przeprowadzane będą badania o których mowa w pkt 2.2

rozeznania, w celu weryfikacji odległości. Odległość będzie weryfikowana wybraną

przez Zamawiającego aplikacją do wyznaczania trasy, jako najkrótsza trasa (opcja

piesza).

Punkty w kryterium „odległość „lacówki medycznej od siedziby Zamawiającego”

zostaną przyznane wg poniższego wzoru:

Pn

Pp = X 30

Pbad

gdzie:

Pp — punkty za odległość placówki medycznej od siedziby Zamawiającego

— najmniejsza odległość placówki medycznej od siedziby Zamawiającego

wśród złożonych ofert

Pbad — odległość placówki medycznej badanej oferty od siedziby Zamawiającego.

6.2. Liczba punktów zostanie obliczona dla badanej oferty na podstawie, zadeklarowanego

przez Wykonawcę w Formularzu oferty, położenia jednej placówki medycznej.

6.3. Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

oceny oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą

liczbę punktów.

7. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

7.1. Wypełniony formularz ofertowy wraz wykazem zamówień (stanowiącym jego

integralną część) oraz dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w wykazie

zamówienia zostały/są wykonywane należycie.
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7.2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą

niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), wraz z dowodem zapłaty składki

z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.

7.3. Dokumenty rejestrowe firmy (KRS lub wydruk z CEIDG, PESEL właściciela

w wypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący jako Spółka cywilna

zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie

będzie wskazany sposób reprezentowania spółki).

7.4. Aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu

postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń

z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325 ze zm.).

7.5. Aktualny cennik obejmujący pozostałe niewycenione w formularzu oferty

usługi/badania świadczone przez Wykonawcę.

8. Miejsce i termin skiadania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: A.. grudnia 2017 r. do godziny: 10:00.

8.2. Ofertę można złożyć:

1) osobiście w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4,

00-582 Warszawa, Kancelaria Ogólna z dopiskiem na kopercie:

Rozeznanie rynku nr 22/2017

Oferta na „Uslugi z zakresu medycyny pracy dla Rządowego Centrum Legislacji”

2) przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Rządowe Centrum Legislacji,

al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa z dopiskiem na kopercie —jak w ppkt 1).

3) przesyłając drogą elektroniczną na adres: zamowieniawzprc1.goy.p1

(należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe

dokumenty, o których mowa w pkt 7 rozeznania).

8.3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 8.1. zostaną niezwłocznie zwrócone

bez otwierania.

8.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
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8. Osoby ze strony Zamawiającego wyznaczone do kontaktu:

Pani Alicja Nawrocka, tel (22) 694-65-60, e-mail: anawrockarcl.goy.pl;

Pani Jolanta Smorągiewicz, tel (22) 694-65-64, e-mail: jsmoragiewicz®rcl.goy.pl;

Pani Aneta Szulakowska, tel (22) 694-63-89, e-mail: aszulakowskarcl.goy.pl.

9. Uwagi końcowe:

9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozeznania bądź jego unieważnienia

bez podania przyczyny.

9.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,

pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana,

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi

Wykonawcami.

9.5. Wykonawcom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu

odstąpienia przez Zamawiającego od rozeznania albo jego unieważnienia.

9.6. Ocena zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie

na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie wykonawca zawarł w swej

ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty

z wymaganiami.

9.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

9.8. Niniejsze rozeznanie nie stanowi zobowiązania Centrum do zawarcia umowy,

jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamówień publicznych.

Wicedynktor
Adm niuacyjne

:.:
Dyrektor komórki organizacyjnej

Centrum wiaściwej do spraw

zamówień publicznych/osoba

upoważniona

Załączniki:

Załącznik nr 1 — Formularz oferty

Załącznik nr 2 — Istotne postanowienia umowy
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