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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117224-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi pocztowe dotyczące listów
2016/S 067-117224
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
LUX MED Sp. z o.o.
ul. Postępu 21 C
Osoba do kontaktów: Anna Siudak
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 586662455
E-mail: anna.siudak@luxmed.pl
Faks: +48 586662451
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://fundusze.mammo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: beneficjent

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania
mammograficzne.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje:
— przygotowanie i wydrukowanie przez Wykonawcę z własnych materiałów zaproszeń, według wzorów
określonych w załączniku nr 2 do SIWZ;
— wydrukowania na zaproszeniach danych adresowych, przekazywanych przez Zamawiającego;
— obsługę przygotowania wysyłki zaproszeń, nadanie i doręczenie przesyłek do adresata.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64112000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
— przygotowanie i wydrukowanie przez Wykonawcę z własnych materiałów zaproszeń, według wzorów
określonych w załączniku nr 2 do SIWZ;
— wydrukowania na zaproszeniach danych adresowych, przekazywanych przez Zamawiającego;
— obsługę przygotowania wysyłki zaproszeń, nadanie i doręczenie przesyłek do adresata.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 207 000 i 1 000 000 EUR

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości 20 000 PLN
(słownie PLN: dwadzieścia tysięcy 00/100).
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które w terminie składania ofert
znajdzie się na koncie Zamawiającego w Banku Pekao S.A., nr konta: 76 1240 6003 1111 0000 4941 8958,
tytułem: „Wadium – oferta na świadczenie kompleksowej usługi”.
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Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.).
Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale przed upływem terminu
składania ofert, w siedzibie Zamawiającego.
W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym
prawem, w tym zgodnie z przepisami Pzp.
Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46
Pzp.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
spełniają warunki dotyczące (...) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi obejmujące wykonanie druku zaproszeń,
folderów, broszur lub innych materiałów reklamowych lub promocyjnych oraz konfekcjonowanie wraz z wysyłką
za kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN brutto każda.
Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie usługi, które zostaną poparte dowodem w postaci
poświadczenia (np. referencje, ostateczny protokół odbioru przedmiotu umowy itp.) potwierdzającym,
że wykazane usługi zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie będzie w stanie uzyskać w/w poświadczenia, doświadczenie winno być poparte
dowodem w postaci oświadczenia Wykonawcy wraz ze wskazaniem przyczyn braku możliwości uzyskania
poświadczenia.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PZP2/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.5.2016 10:00

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.5.2016 - 10:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11.5.2016 - 11:00
Miejscowość:
Warszawa
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego prowadzonej w ramach realizacji Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w
ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego PL 07.

VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym
w 1.10.2014 przez Ministerstwo Zdrowia (Operatora Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z funduszy
norweskich i EOG 2009-2014 przez podmioty wyłączone ze stosowania Pzp należy wskazać, że „Zgodnie
z art. 7.16 ust. 2. i 3. Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Regulacji ws. wdrażania
Norweskiego Mechanizmu Finansowego Beneficjent, który nie jest zobowiązany do stosowania Prawa
Zamówień Publicznych, a uzyskał dofinansowanie na poziomie co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych
powinien udzielić zamówienia zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych, tak jak gdyby był
zamawiającym. Oznacza to, że do zamówień, których wartość przekracza 30 000 EUR ww. Beneficjent
zobowiązany jest do stosowania procedury zamówień w sposób przewidziany w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Nie skutkuje to przy tym uzyskaniem przez Beneficjenta statusu zamawiającego z wszystkimi
tego konsekwencjami. W tej sytuacji zastosowanie wobec Beneficjenta znajdą wszystkie przepisy Prawa
Zamówień Publicznych za wyjątkiem środków ochrony prawnej” (źródło: http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3-2244
Zamowienia_dostaw_i_uslug_w_projektach_PL07_dla_podmiotow_wylaczonych_ze stosowania_PZP.html ).

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.4.2016
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