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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579015-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi medyczne i podobne
2019/S 236-579015

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PL.2012 + Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. ks. Józefa Poniatowskiego 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PL.2012+ Sp. z o.o.
E-mail: marek.okninski@2012plus.pl 
Tel.:  +48 781799991
Faks:  +48 222959010
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgenarodowy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.pgenarodowy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie nieruchomością

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

II.1.1) Nazwa:
Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeby Imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego
lub/i na terenach zewnętrznych

II.1.2) Główny kod CPV
85120000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:marek.okninski@2012plus.pl
www.pgenarodowy.pl
https://www.pgenarodowy.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest na planowanie, przygotowywanie, organizowanie i realizowanie
zabezpieczenia medycznego na potrzeby Imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego lub/i na
terenach zewnętrznych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zrealizowania usługi zapewnienia zabezpieczenia medycznego, które
oznaczają ogół skoordynowanych przedsięwzięć uwzględniających w szczególności identyfikację zagrożeń,
stałą i bieżącą analizę ryzyka ich wystąpienia, planowanie, przygotowywanie, organizowanie i realizowanie
zabezpieczenia medycznego na potrzeby imprez organizowanych na PGE Narodowym lub/i terenach
zewnętrznych, a w tym:
— przygotowywanie dokumentacji opracowywanej w celu uzyskania od odpowiednich służb pozytywnych opinii
wymaganych przepisami obowiązującego prawa w zakresie zabezpieczenia medycznego imprezy,
— udzielanie pomocy medycznej, w tym zwłaszcza w formie pomocy medycznej udzielanej na miejscu
zdarzenia osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy
o państwowym ratownictwie medycznym, podczas imprez organizowanych na PGE Narodowym lub/i terenach
zewnętrznych, w tym zwłaszcza uczestnikom imprez, obsłudze PGE Narodowego, przedstawicielom mediów,
jak też Wykonawcom i zawodnikom, oraz innym osobom biorącym udział w poszczególnych imprezach,
— transport osób poszkodowanych do wskazanego w planie zabezpieczenia medycznego PGE Narodowego
szpitala spełniającego wymogi szpitala referencyjnego, w sytuacji stwierdzenia wskazań do hospitalizacji lub
diagnostyki w warunkach szpitalnych,
— wyposażania służby medycznej w niezbędne środki na zasadach określonych umową oraz wyposażenia
przekazanych punktów pomocy medycznej na PGE Narodowym oraz terenach zewnętrznych w sprzęt
medyczny i leki oraz zarządzania sprzętem medycznym i lekami w punktach pomocy medycznej na zasadach
określonych umową oraz przepisami prawa,
— prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie z ustalonymi przez strony wzorami,
treścią planu zabezpieczenia medycznego i właściwymi przepisami prawa,
— utylizacja odpadów medycznych powstałych podczas realizacji zabezpieczenia medycznego nie później niż 2
godziny po imprezie,
— zapewnienie obrotu leków i wyposażenia medycznego zgodnie z planem zabezpieczenia medycznego,
— skuteczne reakcje pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami
reagowania we współpracy z innymi służbami m.in. ochroną obiektu, służbą informacyjną, służbą porządkową,
policją, państwową strażą pożarną.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie techniczne / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ubiegający się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że:
1. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie – usługi zabezpieczenia medycznego, co najmniej 3 imprez masowych
w rozumieniu ustawy z dnia 20.3.2009 r., o bezpieczeństwie imprez masowych, t.j. Dz.U. z 2013, poz. 611 z
późn. zm.;
2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w liczbie 2 osób, które będą pełnić obowiązki
koordynatorów medycznych imprez i posiadają doświadczenie w kierowaniu zabezpieczeniem medycznym
minimum 3 imprez masowych (każda ze wskazanych osób) o liczbie widzów nie mniejszej niż 10 000 osób w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

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
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IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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: 08/01/2020
Czas lokalny: 13:30

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: 08/01/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Siedziba Spółki PL.2012+ Sp. z o.o., al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, POLSKA – sala
konferencyjna.

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2019


