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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień         

w Toruniu, w Dziale: Izba Wytrzeźwień 

 

 na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                               

/ tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm./ 

 

1. Zamawiający : 

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, przy ul. Kasztanowej 16 

87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie tel/fax 056/645-89-96 

NIP 879-264-42-71 REGON 340852984 

2.Tryb zamówienia: 

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 z uwzględnieniem art.5 ust.1 

cytowanej ustawy.  

3. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a/ usługa medyczna w wymiarze 8000 godzin w skali roku dla osób dowiezionych i przyjętych do 

MOEiPU Dział: Izba Wytrzeźwień /przeciętnie 23 osoby - podczas jednego dyżuru/, szczegółowy zakres 

określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  /Dz. U. z 

2012 r. Nr 0, poz. 1356 z późn. zm./ oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w 

sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb 

wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego /Dz. U. 

Nr 20, poz. 192 z późn. zm./. 

b/ wykonywanie badań lekarskich i wydawanie zaświadczeń dla ofiar przemocy w rodzinie. 

c/ prowadzenie dokumentacji oraz wymaganych rozporządzeniem rejestrów. 

d/wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę Miasta Torunia zgodnie z posiadanymi 

kwalifikacjami. 

4.Termin wykonania zamówienia: 

 01.03.2013 r. – 28.02.2015 r. 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

5.1 W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst.art.24 i spełniający warunki zawarte       

w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymogi określone w siwz;  

5.2 Oferent określa w ofercie cenowej /zał. nr 2 specyfikacji/ jednolitą cenę za jedną godzinę dyżuru, bez 

względu na rodzaj pełnionego dyżuru. 

a/   7 
00

 – 15 
00  

/  8 godz./ -  w dni powszednie, 

b/ 15 
00

 –   7 
00 

/16 godz. / - w dni powszednie, 

c/   7 
00

 –   7 
00

 /24 godz./  - w dni wolne, 

5.3 Oferent składający ofertę na realizację zamówienia w części, określa liczbę dyżurów zgodnie z pkt. 5.2  

które jest gotów pełnić w skali roku, przy czym jednostką podstawową jest jeden miesiąc.              

6. Opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie kompletności wymaganych dokumentów 

zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”; 

7. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu: 

a/ osoby fizyczne: 

7.1 dyplom ukończenia  Akademii Medycznej; 

7.2 prawo wykonywania zawodu; 

b/ podmioty lecznicze: 

7.3 dyplom ukończenia  Akademii Medycznej; 

7.4 prawo wykonywania zawodu; 
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7.5 dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

7.6 zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON; 

7.7 zobowiązanie do dostarczenia ważnej umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej          

z tytułu usług świadczonych w ramach umowy w przypadku jej podpisania. 

8. Warunki składania ofert: 

8.1 Oferent ma prawo złożyć  tylko jedną ofertę sam lub w imieniu firmy. Oferent, który złoży więcej niż 

jedną ofertę  zostanie wyłączony z postępowania. 

8.2. Oferenci składają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia., 

a/  dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych; 

b/ oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

c/ oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie lub komputerze oraz podpisana 

własnoręcznie przez oferenta; 

d/ każda strona oferty musi być ponumerowana; 

e/ oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, osobą uprawnioną do udzielania informacji jest : 

Pani Małgorzata Wojtan .tel/fax 056/645 - 89 – 96, 

8.3 Oferent jest zobowiązany do wypełnienia i dołączenia do oferty : 

a/ formularza oferenta zał.1; 

b/ oferty cenowej zał.2; 

c/ oświadczenia zał.3; 

które są dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia. 

10. Sposób, miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

10.1 Ofertę należy składać w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego w terminie  do dnia 

01.02.2013 r. do  godz. 9:00. 

10.2 Oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wpisem do rejestru wraz z numerem, jakim została 

oznakowana oferta. 

10.3 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

10.4 Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch opakowaniach., opakowanie zewnętrzne ma być 

zaadresowane według następującego wzoru: 

 

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień  

ul. Kasztanowa 16 

87-100 Toruń 

                                      oferta dotycząca przetargu na usługi zdrowotne 

 

10.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2013 r. o godz. 10:00
 
w  siedzibie Zamawiającego. 

10.6 Wymagania formalne dotyczące oferty są określone wyżej w punkcie 7 od 7.1 do 7.7. 

10.7 Otwarcie ofert jest jawne. 

10.8 W obradach komisji mogą uczestniczyć jedynie powołani przed Dyrektora członkowie oraz 

przedstawiciel organu założycielskiego. 

10.9 Komisja przetargowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu przetargu i jego wyniku na  

piśmie. 

11. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Jednostkowa cena brutto za godzinę dyżuru wyrażona w PLN. 

12.Opis kryteriów. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującymi kryteriami: 

a/cena za jedną godzinę dyżuru - 90%, 

b/gotowość pełnienia dyżurów w godzinach dopołudniowych - 10%. 
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13. Formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty: 

13.1 Oferent jest zobowiązany do : 

a/ zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu usług świadczonych             

w ramach niniejszej umowy – dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz zakładów 

opieki zdrowotnej ; 

b/ dostarczenia aktualnej książeczki badań sanitarnych. 

14.Zawarcie umowy. 

14.1 Udzielający zamówienia obowiązany jest niezwłoczne zawrzeć umowę z oferentem który przedstawił  

najkorzystniejszą ofertę i spełnił formalności zawarte w pkt.13. 

14.2 Lekarz ponosi pełną odpowiedzialność za pacjenta od chwili jego przyjęcia do zwolnienia z MOEiPU 

Dz:I.W. 

14.3 Zamawiający zapewnia Oferentowi środki niezbędne do wykonywania usług tj. zaopatrzenie w leki      

i sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy, środki dezynfekcyjne oraz sprzęt do badania 

zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem. 

14.4 Umowa może być rozwiązana przez obie strony za jednomiesięcznym wypowiedzeniem bez podania 

przyczyny. 

15.Skargi i protesty.  

Przewidziane ustawą. 

 

                                                                                   Dyrektor MOEiPU 

         mgr Maria Danuta Gadziomska 


