OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wojskowej Służby Zdrowia
Adres pocztowy:
ul. Królewska 1, 00 – 909 Warszawa
woj. mazowieckie
tel. 261 – 879 – 505; fax. 261 – 879 – 532.
Adres strony internetowej:
www.dwszdr.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
I.4) KOMUNIKACJA
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.dwszdr.wp.mil.pl
Wymagane jest przesyłanie ofert w inny sposób: TAK
Inny sposób: Departament Wojskowej Służby Zdrowia
ul. Królewska 1, 00 – 909 Warszawa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.) Nazwa nadana przez zamawiającego:
WSKAZANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ZA 2017 R. SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
I INSTYTUTÓW BADAWCZYCH UTWORZONYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ.
II.2) Rodzaj zamówienia: USŁUGI
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części: NIE.
II. 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wskazanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych SPZOZ/IB za 2017 r., tj.:
1. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie.
2. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
3. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
4. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie.
5. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.
6. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.
7. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.
8. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.
9. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.
10. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie.
11. 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie.
12. 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
13. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.
14. 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu.
15. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu.
16. 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy Zdroju.
17. 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku Zdroju.
18. 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku.
19. 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku Zdroju.
20. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” SPZOZ w Warszawie.
21. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.
22. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie.
23. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu.

24. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu.
25. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu.
26. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Legionowie.
Wymagana jest obecność dokonującego badania sprawozdania przy czynnościach związanych z
inwentaryzacją znaczących składników majątku w drodze spisu z natury. Czynności badawcze
odbywać się będą w siedzibie badanego podmiotu. Badanie sprawozdania finansowego ma wykazać,
czy oddaje ono w sposób rzetelny i prawidłowy sytuację finansową badanego podmiotu. Biegły
rewident jest zobowiązany do udziału w posiedzeniu Rady Społecznej samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub w posiedzeniu Rady Naukowej instytutu badawczego w
celu przedstawienia wyników badania.
II. 5) Główny kod CPV:79212100–4 (usługi audytu finansowego)
II. 7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7: NIE
II.1.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
data zakończenia 30 kwietnia 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM.
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać status członkowski w określonej organizacji,
od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej (OC) z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia w odniesieniu do jednego zdarzenia
i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte
umową ubezpieczenia OC, wynoszącą równowartość w złotych 400.000 €. UWAGA: Kwota
ubezpieczenia powinna być ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków:
Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech głównych usług
odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 6.000,00 zł brutto. Dysponowanie minimum 13 osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.
UWAGA: Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,
Zamawiający rozumie realizację usługi polegającej na badaniu pojedyńczego sprawozdania
finansowego podmiotu leczniczego (samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub
medycznego instytutu badawczego). Jeżeli rozliczenie następowało w walucie innej niż PLN,
Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia tej kwoty na PLN, przyjmując jako podstawę
średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (według tabeli A kursów średnich walut obcych)
z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: TAK
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA.
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
III.2.2) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 – 2 ustawy Pzp.

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
Oświadczenie o
w postępowaniu.
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III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP.
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP.
III.5.1) W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Poświadczenie /zaświadczenie wystawionego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie
Wykonawcy na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych lub innego
równoważnego dokumentu potwierdzającego status członkowski Wykonawcy w określonej organizacji,
od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W zakresie sytuacji ekonomicznej i
finansowej: Dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej (OC) z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia wynoszącą równowartość w złotych
400.000 € w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie
dłuższym niż 12 miesięcy. UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę
innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. W zakresie zdolności
technicznej i zawodowej: Wykaz wykonanych usług, 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, wraz z
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
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych które są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w
tym zakresie, Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY.
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: NIE.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: NIE.
IV.1.5) Wymaga się/dopuszcza się złożenia wariantowej: NIE.

IV.1.8) Przewidywane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej: NIE.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.
IV.2.2) Kryteria:
Kryterium
CENA OFERTY

Znaczenie
100.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: NIE.
IV.5) ZMIANA UMOWY.
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących
przypadkach:
1)zmniejszenia lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
od towarów i usług na przedmiot zamówienia,
2)zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wykonania prac nieprzewidzianych w planie
badania lub wystąpienia prac dodatkowych na życzenie badanego podmiotu. Zakres prac
nieprzewidzianych w umowie lub prac dodatkowych wykonywanych przez Wykonawcę na zlecenie
badanego podmiotu oraz ich koszt zostaną uzgodnione przed ich rozpoczęciem pomiędzy
Wykonawcą a badanym podmiotem oraz opisane w formie aneksu do umowy,
3)zmiany terminu badania końcowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, w przypadku
niedotrzymania przez Zamawiającego terminu ustalonego umowie. Okres badania sprawozdania
finansowego przez Wykonawcę zostanie ponownie ustalony przez Strony umowy z uwzględnieniem
możliwości wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązków ustawowych związanych z procedurą
zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
4)zmiany osoby biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na
innego biegłego rewidenta pod warunkiem, że nowy biegły będzie spełniać wymagania (warunki)
opisane dla tego biegłego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i będzie zatrudniony na warunkach nie gorszych niż zawartych w
SIWZ,
5)zmianami przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,
6)jeśli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
a)wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenie
zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
b)modyfikowałyby równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.
7)zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.
IV.6.2) Termin składania ofert: dnia 14 listopada 2017 r. godzina 11:00 – Kancelaria Jawna
Inspektoratu Uzbrojenia ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa.
IV.6.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

