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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Urząd do Spraw Cudzoziemców Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Koszykowa 16

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-564 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 226015496

Osoba do kontaktów:  Ewa Smęt

E-mail:  zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl Faks:  +48 226270680

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.udsc.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
świadczenie usług opieki medycznej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w RP

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie usług opieki medycznej na rzecz cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętych pomocą, o której mowa w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium RP oraz dzieci tych cudzoziemców od chwili urodzenia do czasu złożenia w ich imieniu
wniosku o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności świadczenie
usług:
- zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ, w tym szczepień kalendarzowych dzieci),
- konsultacji specjalistycznych,
- badań specjalistycznych,
- hospitalizacji,
- opieki długoterminowej,
- stomatologicznych (bez protetyki stomatologicznej), wskazanych w załączniku nr 1 do Istotnych postanowień
umowy.
- ratownictwa medycznego, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez
zespoły ratownictwa medycznego obejmujących świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu,
o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1757 z późn. zm.), w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
2) identyfikacja osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP wymagających
szczególnego traktowania w tym postępowaniu lub w zakresie pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom, a w
szczególności – zakwaterowania lub wyżywienia, poprzez:
a) lekarza, podczas badań w ramach Filtra Epidemiologicznego,
b) konsultacje psychologiczne,
c) udział psychologa w przesłuchaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne
postanowienia umowy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie dotyczyło przedmiotu zamówienia
podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu usług tego samego rodzaju.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 85100000  
Dodatkowe przedmioty 85121100  
 85111000  
 85121270  
 85131000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
24/BL/LECZENIE CUDZOZIEMCÓW/PN/15

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_URiC
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-058576   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 087-157533  z dnia:  06/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/05/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4

Zamiast:
25/05/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
01/06/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
25/05/2015   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
01/06/2015   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-068068
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