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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365542-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi medyczne
2018/S 159-365542
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
Warszawa
01-815
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UKSW
E-mail: a.domanska@uksw.edu.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uksw.edu.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Świadczenie zintegrowanych usług medycznych dla dzieci i młodzieży
Numer referencyjny: DZP.371.43.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
85121000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zintegrowanych usług medycznych dla dzieci i młodzieży,
zgodnie z modelem D003/15 z I etapu konkursu „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z
zaburzeniami i chorobami psychicznymi” – I etap; Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, w ramach umowy
o dofinansowanie projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica
Bielany m.st. Warszawa, o nr POWR.04.01.00-00-D207/17.
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Projekt polega na utworzeniu i przetestowaniu środowiskowego Modelu świadczenia usług medycznych i
społecznych - dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży oddzielnie - z doświadczeniem kryzysu psychicznego na
terenie Dzielnicy Bielany.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 19 633 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zintegrowanych usług medycznych dla dzieci i młodzieży,
zgodnie z modelem D003/15 z I etapu konkursu „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z
zaburzeniami i chorobami psychicznymi” – I etap; Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, w ramach umowy
o dofinansowanie projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica
Bielany m.st. Warszawa, o nr POWR.04.01.00-00-D207/17.
Projekt polega na utworzeniu i przetestowaniu środowiskowego Modelu świadczenia usług medycznych i
społecznych - dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży oddzielnie - z doświadczeniem kryzysu psychicznego na
terenie Dzielnicy Bielany.
1.2 Rodzaje usług medycznych świadczonych w ramach umowy to:
1.2.1 Usługi ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, realizowane w godzinach 8-20, od
poniedziałku do piątku;
1.2.2 Usługi środowiskowe dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin realizowane w godzinach 8-20, od poniedziałku
do piątku;
1.2.3 Usługi doraźne dla opiekunów prawnych dzieci i młodzieży, realizowane w godzinach 8-20, od
poniedziałku do piątku;
1.2.4 Usługi dzienne dla dzieci i młodzieży realizowane najwcześniej od 1.3.2019 r. ale nie później niż od
9.2019 r. w godzinach 8-20, od poniedziałku do piątku, podzielone ze względu na czas oraz wiek uczestników,
w tym:
1.2.4.1 6 miejsc do 4h, dzieci i młodzieży z rodzicami/opiekunami od 0-12 r.ż.;
1.2.4.2 12 miejsc do 4h, dzieci i młodzieży 13-19 r.ż.;
1.2.4.3 8 miejsc powyżej 4h, dzieci i młodzieży 6-12 r.ż. wraz z realizacją obowiązku szkolnego;
1.2.4.4 8 miejsc powyżej 4h, dzieci i młodzieży 13-19 r.ż. wraz z realizacją obowiązku szkolnego;
1.2.5 Usługi całodobowe nieszpitalne realizowane najwcześniej od 1.3.2019 r., ale nie później niż od 1.9.2019 r.
w hostelu dla młodzieży powyżej 16 r.ż. - 8 miejsc hostelowych.
1.3 W ramach zamówienia Wykonawca zapewni dostęp do usług medycznych dla min. 850 dzieci i młodzieży
oraz min. 920 rodziców oraz ich realizację na terenie Dzielnicy Bielany do 28.2.2021 r.
1.4 Usługi będą realizowane zgodnie z Modelem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i
młodzieży D003/15.
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1.5. Liczba specjalistów zatrudnionych przez Wykonawcę musi zapewnić dostępność i kompleksowość usług
zgodnie z potrzebami niepełnoletniego pacjenta. Zespół powinien się składać z minimum następujących
specjalistów:
1.5.1 lekarz specjalista psychiatra;
1.5.2 psychoterapeuta;
1.5.3 psycholog;
1.5.4 psycholog kliniczny;
1.5.5 pedagog;
1.5.6 terapeuta środowiskowy dla dzieci i młodzieży;
Oraz przy uruchamianiu usług, o których mowa w pkt. 1.2 ppkt. 1.2.4 i 1.2.5 Opisu przedmiotu zamówienia,
dodatkowo wyżej wymieniony zespół powinien się składać
Z minimum następujących specjalistów:
1.5.7 terapeuta zajęciowy;
1.5.8 pielęgniarka;
1.5.9 logopeda lub neurologopeda.
1.6 Wykonawca ma zagwarantować osiągnięcie zakładanych wskaźników w projekcie zgodnie z modelem
D003/15, które są oszacowane na podstawie dostępnej literatury epidemiologicznej, tj. wsparcie dla min. 850
dzieci i młodzieży oraz min. 920 rodziców do 28.2.2021.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.04.01.00-00-D207/17 - projekt „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Dzielnica Bielany m.st. Warszawa

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Ustawodawca w rozdziale 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej „Pzp” wprowadził w ślad za
dyrektywą 2014/24/2018 nowy odrębny reżim udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne
szczególne usługi. Obejmuje on na podstawie art. 138h Pzp usługi wymienione w załącznikach do dyrektyw
(załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE). W treści przywołanych załączników znajdują się również usługi
objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Oznacza to, że do udzielenia przedmiotowego zamówienia
stosuje się przepisy rozdziału 6 Pzp, a w szczególności art. 138i ust. 3 Pzp i art. 138n pkt 3 Pzp. Na podstawie
art. 138n pkt 3 Pzp Zamawiający może bowiem przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na usługi społeczne, w którym przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do
udziału w postępowaniu. Tym samym, poniższe uzasadnienie służy potwierdzeniu zaistnienia przesłanek, o
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których mowa w art. 67 ust.1 pkt 12 Pzp w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na
zasadach określonych w rozdziale 6 Pzp. 1. Pierwsza z przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a Pzp wskazuje,
że możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki takiej osobie prawnej, nad którą Zamawiający sprawuje
kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie
na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Spółka EZRA jest
podmiotem kontrolowanym przez Zamawiającego, którego niezależność
Od Zamawiającego ma charakter formalny (jest to odrębna osoba prawna), ale pozostaje w stosunku do
Zamawiającego w ścisłej podległości. Podległość spółki wyraża się poprzez pełną zależność organizacyjną
i gospodarczą od Zamawiającego. 2. Druga z przesłanek, o której stanowi art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp wymaga
uzasadnienia, że ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań
powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten
zamawiający sprawuje taką kontrolę. Jednocześnie zgodnie z brzmieniem art. 67 ust. 9 Pzp,
Ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez spółkę nie ma możliwości uzyskania
danych dotyczących średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia, tym samym procent
działalności, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) Pzp, ustalony został za pomocą wiarygodnych prognoz
handlowych.
Ciąg dalszy w sekcji VI.3).
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16/08/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
EZRA UKSW Sp. z o.o.
al. Zjednoczenia 46/15
Warszawa
01-801
Polska
Kod NUTS: PL7
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 19 633 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 18 010 005.76 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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Ciąg dalszy Wyjaśnienia (Sekcja IV.1.1): Taka sytuacja zachodzi w niniejszym stanie faktycznym. Spółka
EZRA została wpisana do KRS w dniu 20.4.2018 r. i po tym dniu rozpoczęła prowadzić działalność. Z prognoz
handlowych (Rachunku zysku i strat) wynika, że w 2018 r. 97,37 %, w 2019 roku 98,24 %, w 2020 roku 99,63
% a w 2021 roku 100 % działalności kontrolowanej osoby prawnej będzie dotyczyć wykonywania zadań
powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego nad nią kontrolę. 3. Trzecia z przesłanek, o której stanowi
art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp wymaga uzasadnienia, że w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego
udziału kapitału prywatnego. Jak wynika z Aktu założycielskiego Spółki w Spółce EZRA nie ma bezpośredniego
ani pośredniego udziału kapitału prywatnego. Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki (§8 ust. 8) „kapitał
zakładowy spółki wynosi 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych) i jest podzielony na 100 (sto) udziałów o wartości
nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy”. „Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w ten
sposób, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obejmuje 100 (sto) udziałów o wartości
nominalnej po 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. Tym samym jest
również spełniona przesłanka, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c) Pzp.
Biorąc powyższe pod uwagę, a przede wszystkim spełnienie wszystkich ww. trzech przesłanek, o których
stanowi art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp, uprawnione jest dokonanie zaproszenia do negocjacji w celu ustalenia
warunków przyszłej umowy ze Spółką EZRA jako planowanym Wykonawcą świadczenia przedmiotowych
zintegrowanych usług medycznych dla dzieci i młodzieży.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków całość wyjaśnienia znajduje się na stronie Zamawiającego:
www.dzp.uksw.edu.pl
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2018
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