Lublin: Realizowanie zadań z zakresu oceny celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarza
specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej
Numer ogłoszenia: 52492 - 2016; data zamieszczenia: 09.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia , ul.
Szkolna 16, 20-124 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5310511, faks 081 5310528.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-lublin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizowanie zadań z zakresu oceny
celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny
fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizowanie zadań z
zakresu oceny celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii
i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej: Zadanie I - ocena skierowań na uzdrowiskowe
leczenie sanatoryjne dla dorosłych, w szczególności o profilu schorzenia: NEUROLOGICZNYM,
REUMATOLOGICZNYM, ORTOPEDYCZNYM,- ok. 1000 sztuk miesięcznie (skierowania
złożone w Sekcji Lecznictwa Uzdrowiskowego w Lublinie). Zadanie II - ocena skierowań na
uzdrowiskowe leczenie szpitalne dla dorosłych i dzieci, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci
oraz dzieci pod opieką osoby dorosłej oraz ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
- ok. 1000 sztuk miesięcznie. Zadanie III - ocena skierowań na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne
dla dorosłych w szczególności o profilu schorzenia: KARDIOLOGICZNYM,
LARYNGOLOGICZNYM, PULMONOLOGICZNYM, GINEKOLOGICZNYM,
ENDOKRYNOLOGICZNYM, NEFROLOGICZNYM, GASTROENTEROLOGICZNYM,
DERMATOLOGICZNYM I INNYM - ok. 800 sztuk miesięcznie (skierowania złożone w Sekcji
Lecznictwa Uzdrowiskowego w Lublinie). Zadanie IV - ocena skierowań na uzdrowiskowe leczenie
sanatoryjne dla dorosłych o profilu schorzenia: NEUROLOGICZNYM, REUMATOLOGICZNYM,
ORTOPEDYCZNYM, KARDIOLOGICZNYM, LARYNGOLOGICZNYM,
PULMONOLOGICZNYM, GINEKOLOGICZNYM, ENDOKRYNOLOGICZNYM,
NEFROLOGICZNYM, GASTROENTEROLOGICZNYM, DERMATOLOGICZNYM i innym - ok
600 sztuk miesięcznie (skierowania złożone w Delegaturach w Białej Podlaskiej, Zamościu i
Chełmie)..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:
24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi następujące uprawnienia:
a) prawo wykonywania zawodu lekarza, b) specjalizację w zakresie
balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, oraz
legitymujący się doświadczeniem lekarza specjalisty - za doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia zamawiający uzna co najmniej 1 rok pracy jako lekarz
specjalista w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej (specjalizację z
balneoklimatologii i medycyny fizykalnej uznaje się za tożsamą ze specjalizacją w
zakresie balneologii i medycyny fizykalnej) lub rehabilitacji medycznej,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 1 - Cena - 90
 2 - Termin zwrotu Zamawiającemu zakwalifikowanych skierowań - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, gdy konieczność
wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy wynikających np. ze zmiany obowiązujących przepisów, z potrzeby wprowadzenia
zmian personalnych wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, zmiany lokalizacji
siedziby Zamawiającego i związanej z tym zmiany miejsca realizacji usługi
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.nfz-lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.03.2016 godzina 14:00, miejsce: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Realizowanie zadań z zakresu oceny celowości leczenia uzdrowiskowego
przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I - ocena
skierowań na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych, w szczególności o profilu
schorzenia: NEUROLOGICZNYM, REUMATOLOGICZNYM, ORTOPEDYCZNYM,- ok.
1000 sztuk miesięcznie (skierowania złożone w Sekcji Lecznictwa Uzdrowiskowego w
Lublinie).
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.00.00-6.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin zwrotu Zamawiającemu zakwalifikowanych skierowań - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Realizowanie zadań z zakresu oceny celowości leczenia uzdrowiskowego
przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II - ocena
skierowań na uzdrowiskowe leczenie szpitalne dla dorosłych i dzieci, uzdrowiskowe leczenie
sanatoryjne dzieci oraz dzieci pod opieką osoby dorosłej oraz ambulatoryjne leczenie
uzdrowiskowe dorosłych i dzieci - ok. 1000 sztuk miesięcznie.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.00.00-6.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin zwrotu Zamawiającemu zakwalifikowanych skierowań - 10
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Realizowanie zadań z zakresu oceny celowości leczenia uzdrowiskowego
przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie III - ocena
skierowań na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych w szczególności o profilu
schorzenia: KARDIOLOGICZNYM, LARYNGOLOGICZNYM,
PULMONOLOGICZNYM, GINEKOLOGICZNYM, ENDOKRYNOLOGICZNYM,
NEFROLOGICZNYM, GASTROENTEROLOGICZNYM, DERMATOLOGICZNYM I
INNYM - ok. 800 sztuk miesięcznie (skierowania złożone w Sekcji Lecznictwa
Uzdrowiskowego w Lublinie).
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.00.00-6.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin zwrotu Zamawiającemu zakwalifikowanych skierowań - 10
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Realizowanie zadań z zakresu oceny celowości leczenia uzdrowiskowego
przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie IV - ocena
skierowań na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych o profilu schorzenia:
NEUROLOGICZNYM, REUMATOLOGICZNYM, ORTOPEDYCZNYM,
KARDIOLOGICZNYM, LARYNGOLOGICZNYM, PULMONOLOGICZNYM,
GINEKOLOGICZNYM, ENDOKRYNOLOGICZNYM, NEFROLOGICZNYM,
GASTROENTEROLOGICZNYM, DERMATOLOGICZNYM i innym - ok 600 sztuk
miesięcznie (skierowania złożone w Delegaturach w Białej Podlaskiej, Zamościu i Chełmie).
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.00.00-6.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin zwrotu Zamawiającemu zakwalifikowanych skierowań - 10

