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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197819-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi medyczne
2019/S 083-197819
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 057-132463)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kamińska, Marlena Janczak
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kowr.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług medycznych
Numer referencyjny: 435/2019/C

II.1.2)

Główny kod CPV
85121000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych: 1) z zakresu medycyny pracy – na
rzecz kandydatów do pracy, pracowników Zamawiającego (bez limitu wieku) oraz osób odbywających
staż u Zamawiającego – na podstawie skierowania na badania wystawionego przez Zamawiającego; 2) z
zakresu dodatkowej opieki medycznej, nie wchodzącej w zakres medycyny pracy – na rzecz pracowników
Zamawiającego (bez limitu wieku) zatrudnionych w Centrali Zamawiającego w Warszawie oraz jednostkach
organizacyjnych zlokalizowanych w innych miastach - określonych w załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień
Umowy, zwanych dalej IPU - załącznik nr 1 do SIWZ; 3) z zakresu dodatkowej opieki medycznej, nie
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wchodzącej w zakres medycyny pracy – na rzecz członków rodzin pracowników Zamawiającego w ramach
pakietów usług obejmujących: pakiet partnerski, rodzinny, seniorski.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (IPU).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 057-132463

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.4
Zamiast:
(...)
Dotyczy części I zamówienia: 1) Warszawa: a) co najmniej 5 placówkami medycznymi własnymi Wykonawcy,
świadczącymi opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy; b) co najmniej 5 placówkami medycznymi
własnymi Wykonawcy świadczącymi opiekę medyczną inną niż z zakresu medycyny pracy, przy czym w
każdej placówce musi być dostępnych dla pracowników Zamawiającego co najmniej 10 różnych specjalizacji
medycznych spośród wymienionych:
1) alergolog, 2) androlog, 3) angiolog, 4) chirurg ogólny, 5) chirurg naczyniowy, 6) dermatolog, 7) diabetolog,
8) endokrynolog, 9) flebolog, 10) gastrolog, 11) ginekolog, 12) ginekolog-endokrynolog, 13) hematolog, 14)
hepatolog, 15) internista, 16) kardiolog, 17) laryngolog, 18) audiolog, 19) nefrolog, 20) neurochirurg, 21)
neurolog, 22) okulista, 23) onkolog, 24) ortopeda, 25) pediatra, 26) pulmonolog, 27) reumatolog, 28) proktolog,
29) urolog, c) co najmniej 5 placówkami medycznymi własnymi Wykonawcy świadczącymi opiekę medyczną
inną niż medycyna pracy przez 6 dni w tygodniu (dopuszczalne w ramach ww. placówek własnych Wykonawcy),
d) co najmniej 1 placówką medyczną świadczącą opiekę medyczną inną niż medycyna pracy przez 7 dni w
tygodniu, w tym w zakresie opieki internistycznej (dopuszczalne w ramach jednej z ww. placówek własnych
Wykonawcy lub w ramach placówek współpracujących), e) szpitalem, w którym pracownicy Zamawiającego
będą mogli korzystać z opieki szpitalnej, na zasadzie odpłatności ponoszonej przez pracowników. (...)
Powinno być:
(...)
Dotyczy części I zamówienia: 1) Warszawa: a) co najmniej 5 placówkami medycznymi, świadczącymi opiekę
medyczną z zakresu medycyny pracy; b) co najmniej 5 placówkami medycznymi świadczącymi opiekę
medyczną inną niż z zakresu medycyny pracy, przy czym w każdej placówce musi być dostępnych dla
pracowników Zamawiającego co najmniej 10 różnych specjalizacji medycznych spośród wymienionych: 1)
alergolog, 2) androlog, 3) angiolog, 4) chirurg ogólny, 5) chirurg naczyniowy, 6) dermatolog, 7) diabetolog,
8) endokrynolog, 9) flebolog, 10) gastrolog, 11) ginekolog, 12) ginekolog-endokrynolog, 13) hematolog, 14)
hepatolog, 15) internista, 16) kardiolog, 17) laryngolog, 18) audiolog, 19) nefrolog, 20) neurochirurg, 21)
neurolog, 22) okulista, 23) onkolog, 24) ortopeda, 25) pediatra, 26) pulmonolog, 27) reumatolog, 28) proktolog,
29) urolog. Zamawiający dopuszcza, aby były to te same placówki medyczne, w których jest świadczona
opieka medyczna z zakresu medycyny pracy; c) co najmniej 5 placówkami medycznymi świadczącymi opiekę
medyczną inną niż medycyna pracy przez 6 dni w tygodniu (dopuszczalne w ramach ww. placówek); d)
co najmniej 1 placówką medyczną świadczącą opiekę medyczną inną niż medycyna pracy przez 7 dni w
tygodniu, w tym w zakresie opieki internistycznej (dopuszczalne w ramach jednej z ww. placówek medycznych);
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e) szpitalem, w którym pracownicy Zamawiającego będą mogli korzystać z opieki szpitalnej, na zasadzie
odpłatności ponoszonej przez pracowników. (...)
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
(...)
8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.4.2019 r. o godz. 13:00 w KOWR,
ul. Karolkowa 30, Warszawa, POLSKA. Informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie ofert, zostanie
zamieszczona w dniu otwarcia przy Kancelarii.
Powinno być:
(...)
8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.5.2019 r. o godz. 13:00 w KOWR,
ul. Karolkowa 30, Warszawa, POLSKA. Informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie ofert, zostanie
zamieszczona w dniu otwarcia przy Kancelarii.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/05/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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