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Ogłoszenie nr 500300879-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Świadczenie usług medycznych na rzecz
pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 659125-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DOA.201.102/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 1)
Liczba pracowników – stan na 31.10.2018 r. – 277 osoby. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby pracowników, jednakże nie
więcej niż 10% w trakcie trwania umowy. W razie zmniejszenia liczby pracowników objętych opieką medyczną Wykonawcy nie przysługują od
Zamawiającego żadne roszczenia. 2) Struktura wiekowo – płciowa pracowników stan na 31.10.2018 r.: a) Liczba kobiet – 200, b) Liczba
mężczyzn – 77. Szczegółowy wykaz struktury wiekowej pracowników został określony w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji. 3) Usługi
medyczne, o których mowa w przedmiocie zamówienia, świadczone będą dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno –
biurowych, w tym:  na stanowiskach kierowniczych – 28 pracowników,  na stanowiskach wykorzystujących samochody prywatne do celów
służbowych – 86 pracowników,  na stanowiskach narażonych na prace na wysokościach do oraz powyżej 3 m – 277 pracowników.
Szczegółowy wykaz stanowisk wraz z określeniem czynników ryzyka zostaną określone w załączniku nr 8 do SIWZ. 4) Usługi medyczne, o
których mowa powyżej są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013, poz. 217 ze zmianami) i winny być świadczone zgodnie z wymogami określonymi w tej ustawie i aktami wykonawczymi do
niej, z uwzględnieniem: a) Kodeksu Pracy Dział X , Rozdział VI (Dz. U. Nr 69, poz. 332, ze zmianami), b) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o
służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zmianami), c) Rozporządzenia 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 zwane dalej „Rozporządzeniem”, d) Rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej
prowadzenia i przechowywania (Dz. U. Nr 149, poz. 1002). 3.2. Oferta musi obejmować dwa zakresy usług medycznych: a) Pakiet usług
medycznych nr 1 - obejmujący świadczenia z zakresu medycyny pracy zgodnie z pkt 3.4.1 SIWZ.; b) Pakiet usług medycznych nr 2 –
obejmujący świadczenia dla pracowników ZKZL Sp. z o. o., których przedmiotem jest opieka zdrowotna zgodnie z pkt 3.4.2 SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 85121000-3

 
Dodatkowe kody CPV: 85121100-4, 85121200-5, 85141200-1, 85145000-7, 85150000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp z uwagi na fakt, że zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia budzą wątpliwości co do zakresu
świadczonych usług z uwagi na ich nieprecyzyjność, a ze względu na specjalistyczną specyfikę przedmiotu zamówienia dokonanie korekty
zapisów wymaga przeanalizowania i właściwego opisania przedmiotu zamówienia, co nie jest możliwe w wyznaczonym terminie składania ofert,
jednocześnie Zamawiający na ten moment nie jest w stanie określić czasu w jakim dokona korekty zapisów SIWZ, co wpływa na niemożność
przedłużenia terminu składania ofert.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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Drukuj


