
Szczecin, dnia 18.10.2017 r.

ZZ-2380- 122/17

 informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), zwanej dalej „uPzp”na „Świadczenie

usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń w zakresie

medycyny  pracy  dla  policjantów  i  pracowników  Policji  woj.  zachodniopomorskiego  oraz

Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Zarządu w

Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji”

   Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający modyfikuje formularz oferty cenowej oraz treść ogłoszenia

o zamówieniu na usługi społeczne w następujący sposób:

- w załączniku nr 1 do ogłoszenia  poz.2:

Jest:

2.  spełniam/y  warunek  udziału  w  postępowaniu  (warunek  minimalny)  określony  przez

Zamawiającego,którym  jest  zagwarantowanie  przez  wykonawcę  dostępności  co  najmniej  7  lekarzy

specjalistów w ciągu trzech tych samych dni roboczych tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie

wraz z co najmniej jednym lekarzem z zakresu medycyny pracy oraz co najmniej jedną pielęgniarką oraz

ich dostępności w ciągu jednego tego samego dnia roboczego tygodnia przez co najmniej 6 godzin

dziennie w przypadku lekarza medycyny pracy i 8 godzin dziennie w przypadku pielęgniarki przez cały

okres obowiązywania umowy;  

Winno być:

2.  spełniam/y  warunek  udziału  w  postępowaniu  (warunek  minimalny)  określony  przez

Zamawiającego,którym  jest  zagwarantowanie  przez  wykonawcę  dostępności  co  najmniej  7  lekarzy

specjalistów w ciągu trzech tych samych dni roboczych tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie

wraz z co najmniej jednym lekarzem z zakresu medycyny pracy oraz co najmniej jedną pielęgniarką,

dostępności   w   ciągu   czterech   tych samych dni roboczych tygodnia   przez co najmniej 4 godziny dziennie

w  przypadku    lekarza  medycyny  pracy   i  dostępności  w  ciągu    pięciu   tych  samych  dni  roboczych

tygodnia przez co najmniej 8 godzin dziennie w przypadku   pielęgniarki   przez cały okres obowiązywania

umowy;  
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- w załączniku nr 1 do ogłoszenia  poz.3:

Jest:

3.  gwarantuję/my  dostępność  lekarzy  zgodnie  wymaganiami  opisanymi  w  specyfikacji  istotnych

warunków  zamówienia  tj.  dostępność  wszystkich  7  lekarzy  specjalistów  w  ciągu  ……….....**

tego/tych samego/samych dnia/i roboczego/roboczych tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie

wraz  z  ………...  ***  lekarzem/lekarzami  z  zakresu  medycyny  pracy  i  ……….***

pielęgniarką/pielęgniarkami oraz ich dostępność w ciągu pięciu, tych samych dni roboczych tygodnia

przez co najmniej 6 godzin dziennie w przypadku lekarza medycyny pracy i 8 godzin dziennie w

przypadku pielęgniarki przez cały okres obowiązywania umowy.

** należy podać cyfrę od 1 do 5 odpowiadającą dniom roboczym tygodnia.
*** należy podać ilość dostępnych lekarzy medycyny pracy oraz pielęgniarki.

Brak  wypełnienia  punktu  3  oznacza,  że  wykonawca  zaoferował  wyłącznie  spełnienie  ww.
minimalnego warunku, za co otrzyma 0 punktów.

Winno być:

3. gwarantuję/my dostępność lekarzy zgodnie wymaganiami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia  tj.  dostępność  wszystkich  7  lekarzy  specjalistów  w  ciągu  ……….....**  tego/tych

samego/samych  dnia/i  roboczego/roboczych  tygodnia  przez  co  najmniej  4  godziny  dziennie  wraz  z

………... *** lekarzem/lekarzami z zakresu medycyny pracy i ……….*** pielęgniarką/pielęgniarkami

oraz dostępność w ciągu …….****, tych samych dni roboczych tygodnia przez co najmniej 4 godziny

dziennie  w przypadku  lekarza  medycyny  pracy  i  dostępność  w ciągu  5,  tych  samych  dni  roboczych

tygodnia przez co najmniej 8 godzin dziennie w przypadku pielęgniarki przez cały okres obowiązywania

umowy.

** należy podać cyfrę od 1 do 5 odpowiadającą dniom roboczym tygodnia.

*** należy podać ilość dostępnych lekarzy medycyny pracy oraz pielęgniarki.

**** należy podać cyfrę od 4 do 5 odpowiadającą dniom roboczym tygodnia.

Brak  wypełnienia  punktu  3  oznacza,  że  wykonawca  zaoferował  wyłącznie  spełnienie  ww.

minimalnego warunku, za co otrzyma 0 punktów.
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- w  ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne rozdział XII poz.1b tabela:

Jest:

Dostępność wszystkich lekarzy 
specjalistów w ciągu trzech tych 
samych dni roboczych tygodnia - 4 
godz. dziennie przez cały okres 
obowiązywania umowy oraz 
dostępność lekarza medycyny pracy -
6 godz. dziennie i pielęgniarki – 8 
godz. dziennie w ciągu 5 dni 
roboczych przez cały okres 
obowiązywania umowy  

Dostępność wszystkich lekarzy 
specjalistów w     ciągu     pięciu     tych     
samych     dni     roboczych     tygodnia - 4 
godz. dziennie przez cały okres 
obowiązywania umowy oraz 
dostępność lekarza medycyny pracy - 6 
godz. dziennie i pielęgniarki – 8 godz. 
dziennie w ciągu 5 dni roboczych przez 
cały okres obowiązywania umowy  

7-u lekarzy specjalistów 
wraz z jednym lekarzem z 
zakresu medycyny pracy 
oraz jedną pielęgniarką

0 pkt 10 pkt

7-u lekarzy specjalistów 
wraz z dwoma lekarzami z 
zakresu medycyny pracy 
oraz jedną pielęgniarką

5 pkt 15 pkt

7-u lekarzy specjalistów 
wraz z dwoma lekarzami z 
zakresu medycyny pracy 
oraz dwiema 
pielęgniarkami

10 pkt 20 pkt

Winno być:

Dostępność wszystkich lekarzy 
specjalistów w ciągu trzech tych 
samych dni roboczych tygodnia - 4 
godz. dziennie przez cały okres 
obowiązywania umowy oraz 
dostępność lekarza medycyny pracy -
4 godz. dziennie w ciągu 4 dni 
roboczych i pielęgniarki – 8 godz. 
dziennie w ciągu 5 dni roboczych 
przez cały okres obowiązywania 
umowy  

Dostępność wszystkich lekarzy 
specjalistów w     ciągu     czterech     tych     
samych     dni     roboczych     tygodnia - 4 
godz. dziennie przez cały okres 
obowiązywania umowy oraz 
dostępność lekarza medycyny pracy - 4 
godz. dziennie w ciągu 5 dni roboczych 
i pielęgniarki – 8 godz. dziennie w 
ciągu 5 dni roboczych przez cały okres 
obowiązywania umowy   

7-u lekarzy specjalistów 
wraz z jednym lekarzem z 
zakresu medycyny pracy 
oraz jedną pielęgniarką

0 pkt 10 pkt

7-u lekarzy specjalistów 
wraz z dwoma lekarzami z 
zakresu medycyny pracy 
oraz jedną pielęgniarką

5 pkt 15 pkt

7-u lekarzy specjalistów 
wraz z dwoma lekarzami z 
zakresu medycyny pracy 
oraz dwiema 
pielęgniarkami

10 pkt 20 pkt
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Termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzień 25.10.2017r.

W załączeniu:

zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z formularzem oferty cenowej załącznik nr

1 do ogłoszenia

wyk. w 1 egz. 
wyk. A.K.
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