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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64856-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bytom: Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego
2019/S 029-064856
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Herdzina
Tel.: +48 323513300
E-mail: therdzina@srk.com.pl
Faks: +48 323513584
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.srk.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.srk.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.srk.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Górnictwo - likwidacja kopalń

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach
2019-2020” w tym: Część I i Część II
Numer referencyjny: KWK C/27A/18/19
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II.1.2)

Główny kod CPV
75241000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.1. Część I - zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych prowadzonych z udziałem lekarza w podziemnych
Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9.6.2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16.3.2017 roku w sprawie ratownictwa
górniczego.
1.2. Część II - zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu w
podziemnych Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9.6.2011
r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16.3.2017 roku w sprawie
ratownictwa górniczego.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
75241000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wszystkie Oddziały Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wymienione w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Zapewnienie pełnienia całodobowych dyżurów lekarskich.
b) Zapewnienie uczestnictwa lekarza w akcji ratowniczej do obowiązków, którego należeć będzie:
Współdziałania z kierownictwem akcji ratowniczej w celu sprawnego i bezpiecznego ratowania ludzi oraz
właściwego doboru technik udzielania pomocy medycznej,
Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym,
Posiadania niezbędnych środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i sprzętu medycznego
określonych w załączniku do wzoru umowy,
Sprawowanie nad ratownikami opieki lekarskiej obejmującej:
— pomoc lekarską w czasie akcji ratowniczych,
— sprawdzenie stanu zdrowia bezpośrednio przed i po zakończeniu udziału w akcji ratowniczej,
Posiadania karty udziału w akcji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Cz. I 24 000,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
75241000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wszystkie Oddziały Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wymienione w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Zapewnienie pełnienia całodobowych dyżurów psychologów.
b) Zapewnienie opieki psychologicznej psychologa dla ratowników górniczych i osób poszkodowanych w trakcie
akcji ratowniczej i po jej zakończeniu do obowiązków, którego należeć będzie:
Wsparcie akcji ratowniczej celem przeciwdziałania zespołowi stresu pourazowego oraz działania służące
zachowaniu zdrowia u osób biorących udział w akcji oraz określenie konieczności podjęcia ewentualnych
działań medycznych i psychologicznych poprzez:
— udzielanie na miejscu zdarzenia pomocy psychologicznej,
— udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinom poszkodowanych lub ofiar,
— udzielanie konsultacji i pomocy psychologicznej członkom sztabu akcji,
— udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego uczestnikom akcji,
— sporządzanie dla sztabu akcji raportu z podjętych działań, analizy przebiegu akcji na miejscu, po
zakończonej zmianie,
Posiadania karty udziału w akcji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Cz. II 10 000,00 PLN
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Kopia/e poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wpisu do Rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15.4.2011 roku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
załącznik nr 3 do druku „Formularz ofertowy”, który z uwagi na II kryterium oceny ofert należy złożyć wraz z
ofertą.
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr – wzór dokumentu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże się:
Część I:
a) dysponowaniem osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług:
Minimum 22 lekarzy posiadających następujące kwalifikacje i uprawnienia:
— prawo wykonywania zawodu,
— ukończony staż podyplomowy,
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— ukończone specjalistyczne szkolenie i ćwiczenie w jednostce ratownictwa górniczego;
b) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej 1 usługą lub usługami polegającymi
na zabezpieczeniu medycznym akcji ratowniczych prowadzonych z udziałem lekarza o łącznej wartości min.
400 000,00 PLN brutto wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Część II:
a) dysponowaniem osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług:
Minimum 6 osób, w tym: psychologami, psychiatrami oraz psychoterapeutami. Dopuszcza się jednocześnie
dysponowanie psychologiem i psychiatrą prowadzącymi działalność psychoterapeutyczną jako spełnienie
warunku dysponowania psychoterapeutą. Psycholodzy muszą posiadać kwalifikacje uprawniające do
wykonywania zawodu określone w ustawie z dnia 8.6.2011 roku o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów;
b) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej 1 usługą lub usługami polegającymi
na zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu o łącznej wartości min.
200 000,00 PLN brutto wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
https://laip-srk.coig.biz/
Szczegółowe informacje dotyczące aukcji zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2019
Czas lokalny: 08:00
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IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Zamawiający otworzy oferty w siedzibie Zamawiającego - pokój 112 (parter)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który:
1. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy Pzp,
2. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, złożyli odrębne oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp,
3. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia
28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
4. w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności
gdy Wykonawcy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie
wykonali zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp,
5. z przyczyn leżących po ich stronie nie wykonali albo nienależycie wykonali
W istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp.
Podwykonawstwo
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy:
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy jedynie w zakresie
dysponowania grupą interwencyjną. Pozostałe części zamówienia uznawane są przez Zamawiającego za
kluczowe i Zamawiający zastrzega obowiązek ich osobistego wykonania przez Wykonawcę.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
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3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1,
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie,
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie
zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa
się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie,
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej
Zamawiającego.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Przepisy art. 180–198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polska
E-mail: przetargi@srk.com.pl
Adres internetowy: www.srk.com.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2019
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