
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

bip.umtychy.pl/ 
 

Tychy: Świadczenie usług medycznych na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Tychach w 2012 r. Numer 
ogłoszenia: 396638 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych , ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług medycznych na potrzeby Izby 

Wytrzeźwień w Tychach w 2012 r.. 

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień CPV-85121000-3 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych osobom 

doprowadzonymi i przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień w Tychach (dni powszednie, soboty, niedziele i wszystkie święta - każdego tygodnia) w systemie zmianowym na dyżurach 12 godzinnych: dyżur 

dzienny 7:00 - 19:00 dyżur nocny 19:00 - 7:00 Minimalna ilość lekarzy potrzebna do zapewnienia obsługi - 5. 3.1. Do zakresu pracy lekarzy należeć będzie: 1) Przeprowadzanie szczegółowych badań 

lekarskich oraz opieka nad osobami doprowadzonymi i przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień, w tym pomoc medyczna. 2) Stwierdzanie po przeprowadzeniu badania osoby doprowadzonej do izby a) 

braku objawów stanu nietrzeźwości uzasadniających umieszczenie w izbie; b) potrzeby udzielenia pomocy doraźnej, która może być udzielona w izbie ; c) konieczności wykonania zabiegów 

higieniczno-sanitarnych, uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości oraz brak przeciwwskazań do umieszczenia w izbie; d) istnienia medycznych przesłanek skierowania do szpitala lub innego 
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zakładu opieki zdrowotnej - z uwzględnieniem objawów stanu nietrzeźwości oraz istnienia wskazań do hospitalizacji. 3) Udzielenie przed zwolnieniem z izby pomocy medycznej niezbędnej ze względu 

na stan zdrowia, w stosunku do osób, których nie przyjęto do izby. 4) Decydowanie po konsultacji z kierownikiem zmiany lub innym pracownikiem wyznaczonym przez kierownika izby o zastosowaniu 

lub zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego. 5) Zlecanie zastosowania przymusu bezpośredniego polegającego na unieruchomieniu na czas nie dłuższy niż 4 godziny. W razie 

potrzeby, po osobistym badaniu, można przedłużyć unieruchomienie na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie jest możliwe zastosowanie unieruchomienia na okres dłuższy niż 24 godziny. 6) 

Niezwłocznie po zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego podejmowanie kontroli stanu zdrowia osoby, w stosunku, do której zastosowano przymus bezpośredni. 7) Sporządzanie 

opinii w karcie ewidencyjnej obejmujących: a) datę i godzinę badania lekarskiego, b) wywiad środowiskowy oraz lekarski określający stan zdrowia, a także okoliczności, rodzaj i ilość wypitego alkoholu 

i inne okoliczności związane z wprowadzeniem się w stan nietrzeźwości, c) badanie osoby doprowadzonej z oceną: - zaburzeń świadomości, -zachowania, - nastroju, - chodu, - mowy, - śladów 

wymiotów, - tętna, - serca, - źrenic, - skóry, - płuc, - stanu jamy brzusznej, - obrażeń, - innych objawów chorobowych, -ogólnego stanu badanego, d) uzasadnienie przyjęcia do izby lub placówki albo 

braku potrzeby przyjęcia do izby; 8) Sporządzanie innej dokumentacji lekarskiej; 9) Sprawowanie opieki medycznej nad osobami w stanie nietrzeźwości. 10) Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach. 11) Przeprowadzanie szczegółowych badań lekarskich osób zwalnianych z izby wytrzeźwień z podaniem m.in. stopnia wytrzeźwienia, stanu fizycznego i psychicznego. 12) Informowanie 

doprowadzonych o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. 13) Sporządzanie raportów z przebiegu dyżuru z uwzględnieniem ilości zużytych leków, 

stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń izby oraz innych istotnych okoliczności. 14) Kontrola stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń izby. 3.2. Personel Wykonawcy będzie wykonywał 

czynności wymienione w 3.1 w budynku Izby Wytrzeźwień położonych w Tychach przy ul. Budowlanych 67.. 

11.1.4)Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

11.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.21.00-0. 

11.1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

11.1.7)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
 
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012. 

 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

III. 2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
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111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. 

111.3.2)Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. 

111.3.3)Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. 

111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. 

111.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy mają ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w 

sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium RP ( Dz. U. Nr 78 poz. 515) Spełnianie warunku zostanie 

ocenione na podstawie złożonej opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia 

/ nie spełnia. 

111.4) 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 spełnieniu 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 
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• 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 
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 

III. 7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby 

niepełnosprawne: nie 
 
 
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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umtychy.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, oraz Izba Wytrzeźwień w Tychach, ul. Budowlanych 

67. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2 - 

sekretariat. 

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 
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(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


