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Warszawa: Wykonanie oceny w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki 
zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego - sprawa nr 6/2012 
Numer ogłoszenia: 139079 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Agencja Oceny Technologii Medycznych , ul. Krasickiego 26, 02-
611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oceny w sprawie 
zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego - sprawa 
nr 6/2012. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest Wykonanie oceny świadczenia opieki zdrowotnej: 1) Przeznaczyniowe 
zamknięcie uszka lewego przedsionka w leczeniu migotania przedsionków - Temat nr 1, 2) 
Zastosowanie 123I-MIBG w badaniu scyntygraficznym systemu adrenergicznego serca (123I-
MIBG-SYSTadren) - Temat nr 2, 3) Diagnostyka zaburzeń czynności układu 
pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu 
nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków - Temat nr 3, 4) Zastosowanie znakowanych 
radioizotopowo przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze - 
Temat nr 4 5) Zastosowanie znakowanych radioizotopowo peptydów w leczeniu chorych na 
nieoperacyjne guzy neuroendokrynne - Temat nr 5, 6) Chemioterapia perfuzyjna kończynowa 
w hipertermii (KCPH) - Temat nr 6 7) Protezowanie rogówki - Temat nr 7. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
01.10.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 
i dokumentach wyszczególnionych w ogłoszeniu i SIWZ. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca 
spełnił 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 
i dokumentach wyszczególnionych w ogłoszeniu i SIWZ. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca 
spełnił 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 
i dokumentach wyszczególnionych w ogłoszeniu i SIWZ. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca 
spełnił 
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• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp oraz kiedy złoży wykaz osób, które będą uczestniczyły w 
wykonaniu zamówienia - min. 2 analityków - z podaniem informacji na temat 
ich, doświadczenia - uczestnictwo w min. 5 analizach z zakresu oceny 
technologii medycznych, każdy z analityków, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi 
osobami co gwarantuje znajomość metodologii wykonywania opracowań z 
dziedziny HTA (Health Technology Assessment) na minimalnym poziomie, 
niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia.Ocena spełniania ww. 
warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
ogłoszeniu i SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 
i dokumentach wyszczególnionych w ogłoszeniu i SIWZ. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca 
spełnił 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 60 
• 2 - Kompletność i metodyczna zasadność - 40 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1) skrócenie terminu wykonania Umowy w sytuacji podyktowanej okolicznościami 
niezależnymi od Zamawiającego, 2) wymiana członka zespołu na innego w sytuacji utraty 
przez Wykonawcę podstaw do dysponowania tym pracownikiem z uwzględnieniem 
warunków określających doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje osoby wymaganą w 
przedmiotowym postępowaniu, 3) wymiana członka zespołu na innego w sytuacji zaistnienia 
konfliktu interesów stwierdzonego na podstawie złożonej Deklaracji Konfliktu Interesów 
(DKI) z zastrzeżeniem pkt 2, 4) zmiana wartości brutto Umowy w przypadku wprowadzenia 
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innej stawki podatku od towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.aotm.gov.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencji 
Oceny Technologii Medycznych, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (pokój nr 006 - 
parter). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  06.07.2012 godzina 13:00, miejsce: Agencji Oceny Technologii Medycznych, ul. I. 
Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (sekretariat - parter). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Przeznaczyniowe zamknięcie uszka lewego przedsionka w leczeniu 
migotania przedsionków - Temat nr 1. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przeznaczyniowe zamknięcie uszka lewego przedsionka w leczeniu migotania 
przedsionków. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.10.2012. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 60 
o 2. Kompletność i metodyczna zasadność - 40 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zastosowanie 123I-MIBG w badaniu scyntygraficznym systemu 
adrenergicznego serca (123I-MIBG-SYSTadren) - Temat nr 2. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zastosowanie 
123I-MIBG w badaniu scyntygraficznym systemu adrenergicznego serca (123I-
MIBG-SYSTadren) - Temat nr 2. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.10.2012. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 
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o 1. Cena - 60 
o 2. Kompletność i metodyczna zasadność - 40 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w 
przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą 
radiofarmaceutyków - Temat nr 3. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Diagnostyka 
zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń 
zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków 
- Temat nr 3. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.10.2012. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 60 
o 2. Kompletność i metodyczna zasadność - 40 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Zastosowanie znakowanych radioizotopowo przeciwciał 
monoklonalnych w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze - Temat nr 4. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zastosowanie 
znakowanych radioizotopowo przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorych na 
chłoniaki nieziarnicze - Temat nr 4. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.10.2012. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 60 
o 2. Kompletność i metodyczna zasadność - 40 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Zastosowanie znakowanych radioizotopowo peptydów w leczeniu 
chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne - Temat nr 5. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zastosowanie 
znakowanych radioizotopowo peptydów w leczeniu chorych na nieoperacyjne guzy 
neuroendokrynne - Temat nr 5. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.10.2012. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 60 
o 2. Kompletność i metodyczna zasadność - 40 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Chemioterapia perfuzyjna kończynowa w hipertermii (KCPH) - 
Temat nr 6. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Chemioterapia 
perfuzyjna kończynowa w hipertermii (KCPH) - Temat nr 6. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.10.2012. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 60 
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o 2. Kompletność i metodyczna zasadność - 40 

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Protezowanie rogówki - Temat nr 7. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Protezowanie 
rogówki - Temat nr 7. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.10.2012. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 60 
o 2. Kompletność i metodyczna zasadność - 40 

 
 


