Postępowanie 435/2019/C

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
usługi społeczne, o których mowa w art. 138g, przeprowadzanym zgodnie
z art. 138n pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
na
świadczenie usług medycznych

Postępowanie 435/2019/C

I.Zamawiający
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej również KOWR
Adres siedziby: Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
strona internetowa: bip.kowr.gov.pl
Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP to: /KOWR/SkrytkaESP
II.Opis przedmiotu zamówienia
CPV: 85121000-3 Usługi medyczne,
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne.
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 wchodzącej w zakres medycyny
pracy – na rzecz członków rodzin pracowników Zamawiającego w ramach
poniższych pakietów usług obejmujących:
Pakiet partnerski –

2.

3.

4.
5.

pakiet dla jednego członka rodziny: małżonek/partner
życiowy pracownika lub dziecko własne/przysposobione
pracownika/małżonka/partnera życiowego bez limitu
wieku,
Pakiet rodzinny –
pakiet dla członków rodziny: małżonek/partner życiowy
pracownika
oraz
dzieci
własne/przysposobione
pracownika/małżonka/partnera życiowego, które nie
ukończyły 26 lat,
Pakiet seniorski –
pakiet dla jednego członka rodziny: rodzic pracownika
lub
rodzic
współmałżonka/partnera
życiowego
pracownika.
Szczegółowy zakres usług medycznych, o których mowa w ust. 1 określa Opis
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do IPU - załącznik nr 1
do SIWZ.
Liczbę osób uprawnionych do korzystania z usług medycznych będą określać na
bieżąco wykazy osób uprawnionych wymienione w § 3 IPU - załącznik nr 1
do SIWZ.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w IPU - załącznik
nr 1 do SIWZ.
Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 IPU (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający
ustala następujące definicje pojęć używanych w SIWZ:
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1) placówka medyczna – placówka własna Wykonawcy lub placówka
współpracująca;
2) placówka własna Wykonawcy – jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa
Wykonawcy, nad którą Wykonawca ma bezpośrednią kontrolę i w której
udziela świadczeń zdrowotnych pod własną firmą, w warunkach spełniających
wymogi prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. poz. 739);
3) placówka współpracująca – jednostka organizacyjna osób trzecich,
będących podmiotami leczniczymi, w których na zlecenie Wykonawcy
udzielane są świadczenia zdrowotne, w warunkach spełniających wymogi
prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz. U. poz. 739).
6. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia:
1) dla części I: 3 435 192,00 zł;
2) dla części II: 3 435 192,00 zł.
III.LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru
Wykonawcy, na dowolne części (jedną lub dwie) zamówienia, zdefiniowane
poprzez określenie miast (miejscowości), w których znajdują się jednostki
organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego:
Część I:
Województwo

Jednostka
organizacyjna

Podległe
placówki terenowe

mazowieckie

Warszawa

Krasne, Kozienice, Siedlce

podlaskie

Białystok

Bielsk Podlaski, Suwałki

lubelskie

Lublin

Biała Podlaska, Dołhobyczów,
Michalów (Sułów), Pokrówka
(Chełm), Urszulin

łódzkie

Łódź

podkarpackie

Rzeszów

małopolskie
świętokrzyskie
śląskie
opolskie

Kraków
Kielce
Częstochowa
Opole

Liczba
zatrudnionych
pracowników

539
66
101
47

Krosno, Przemyśl,
Trzebownisko
Tarnów
Opatów
Mikołów

79
45
39
48
77
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Część II:
Województwo

Jednostka
organizacyjna

dolnośląskie

Wrocław

kujawskopomorskie

Bydgoszcz

wielkopolskie

Poznań

lubuskie

Gorzów Wlkp
Koszalin

zachodniopomorskie
Szczecin
pomorskie
warmińskomazurskie

Pruszcz
Gdański
Olsztyn

Podległe
placówki terenowe
Legnica, Rakowice Wielkie
(Lwówek Śląski), Świdnica
Kusowo (Dobrcz), Lubostroń
(Łabiszyn), Łysomice
Konin „Maliniec”, Piła,
Przygodzice, Stare Bojanowo
Baczyna, Lubsko, Międzyrzecz,
Ośno Lubuskie, Popęszyce
(Nowe Miasteczko), Sława,
Zielona Góra
Białogard, Drawsko Pomorskie,
Kołobrzeg, Sławno, Szczecinek,
Świdwin, Wałcz

Liczba
zatrudnionych
pracowników

164
97
164

85

60

Gryfice, Łobez, Nowogard,
Pyrzyce, Recz, Stargard

116

Bytów, Malbork, Słupsk

110

Bartoszyce, Bystry (Giżycko),
Działdowo, Elbląg, Ełk, Grabin
(Szyldak), Kamionek
(Szczytno), Korsze, Lidzbark
Warmiński, Morąg, Olecko

183

2. Część zamówienia, na której wykonanie Wykonawca składa ofertę, należy
wykonać w całości.
IV.Termin wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie od dnia
zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.04.2019 r.) przez
okres 24 miesięcy.
V. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy
Zamawiający przewiduje w odniesieniu do zamówienia podstawowego udzielenia
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy (5% wartości zamówienia podstawowego).
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VI.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) sytuacji ekonomicznej;
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W przypadku wystąpienia przesłanek wykluczenia wskazanych w ust. 1 pkt 1,
mają zastosowanie przepisy art. 24 ust. 7-10 ustawy.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę na jedną lub obie części
zamówienia wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (jeden milion złotych).
Jeżeli suma gwarancyjna jest wyrażona w walucie innej niż PLN, w celu oceny
spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty
na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według
ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
następującymi placówkami medycznymi, w których będą świadczone na rzecz
Zamawiającego usługi medyczne:


dotyczy części I zamówienia:

1) Warszawa:
a) co najmniej pięcioma placówkami medycznymi własnymi Wykonawcy,
świadczącymi opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy;
b) co najmniej pięcioma 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.
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Zamawiający dopuszcza, aby były to te same placówki medyczne własne
Wykonawcy, w których jest świadczona opieka medyczna z zakresu
medycyny pracy.
c) co najmniej pięcioma 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 jedną 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.
2) w każdym z miast: Białystok, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź,
Opole, Rzeszów:
a) co najmniej jedną placówką medyczną świadczącą opiekę medyczną z
zakresu medycyny pracy,
b) co najmniej po jednej placówce medycznej świadczącej opiekę medyczną
inną niż z zakresu medycyny pracy, przy czym w każdej placówce musi być
dostępnych co najmniej 9 różnych specjalizacji dla pracowników 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.
3) Częstochowa
a) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą świadczenie usług z
zakresu medycyny pracy;
b) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza
internisty;
c) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza okulisty;
d) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą badania laboratoryjne
(morfologia krwi, mocz-badanie ogólne);
e) zapewnienie trzech różnych specjalizacji dla pracowników, spośród
wymienionych (każda ze specjalizacji może być dostępna w innej placówce
medycznej):
1) alergolog, 2) androlog, 3) angiolog, 4) chirurg ogólny, 5) chirurg
naczyniowy, 6) dermatolog, 7) diabetolog, 8) endokrynolog, 9) flebolog, 10)
6
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gastrolog, 11) ginekolog, 12) ginekolog-endokrynolog, 13) hematolog, 14)
hepatolog, 15) kardiolog, 16) laryngolog, 17) audiolog, 18) nefrolog, 19)
neurochirurg, 20) neurolog, 21) onkolog, 22) ortopeda, 23) pediatra,
24) pulmonolog, 25) reumatolog, 26) proktolog, 27) urolog.
Zamawiający dopuszcza wskazanie w lit. a-e tych samych placówek medycznych.
4) Suwałki
a) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą świadczenie usług z
zakresu medycyny pracy;
b) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza
internisty;
c) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza okulisty;
d) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą badania laboratoryjne
(morfologia krwi, mocz-badanie ogólne);
e) zapewnienie trzech różnych specjalizacji dla pracowników, spośród
wymienionych (każda ze specjalizacji może być dostępna w innej placówce
medycznej):
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) kardiolog, 16) laryngolog, 17) audiolog, 18) nefrolog, 19)
neurochirurg, 20) neurolog, 21) onkolog, 22) ortopeda, 23) pediatra, 24)
pulmonolog, 25) reumatolog, 26) proktolog, 27) urolog.
Zamawiający dopuszcza wskazanie w lit. a-d tych samych placówek medycznych.
5) co najmniej jedną placówką medyczną świadczącą opiekę medyczną lekarza
internisty w miejscowościach należących do aglomeracji warszawskiej, co
najmniej w miastach: Legionowo, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Mińsk
Mazowiecki.
6) W miejscowościach, w których znajdują się placówki
określone w załączniku nr 1 do IPU Wykonawca zapewni:

terenowe

a) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą świadczenie usług
z zakresu medycyny pracy;
b) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza
internisty.
Zamawiający dopuszcza wskazanie w lit. a-b tych samych placówek medycznych.
Jeżeli we wskazanej lokalizacji nie ma placówki medycznej, Wykonawca zapewni
realizację świadczenia w placówce medycznej mieszczącej się w maksymalnej
dopuszczalnej odległości do 50 km od siedziby danej placówki terenowej
7
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określonej w załączniku nr 1 (odległość mierzona w kilometrach z dokładnością
do jednego miejsca po przecinku, na podstawie najkrótszej trasy, wyznaczonej dla
samochodu (osobowego) przez www.google.pl/maps (przy standardowych
ustawieniach, bez włączenia dodatkowych opcji trasy) z punktu A (siedziba danej
placówki terenowej) do punktu B (placówka medyczna Wykonawcy)).
Adresy siedzib placówek terenowych zamieszczone są na stronie Zamawiającego:
http://www.kowr.gov.pl/kontakt/ot


dotyczy części II zamówienia:

1) W każdym z miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wlkp., Koszalin,
Olsztyn, Poznań, Szczecin, Wrocław:
a) co najmniej po jednej placówce medycznej świadczącej opiekę medyczną
z zakresu medycyny pracy,
b) co najmniej po jednej placówce medycznej świadczącej opiekę medyczną
inną niż z zakresu medycyny pracy, przy czym w każdej placówce musi być
dostępnych co najmniej 9 różnych specjalizacji 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.
2) Zielona Góra
a) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą świadczenie usług z
zakresu medycyny pracy;
b) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza
internisty;
c) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza okulisty;
d) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą badania laboratoryjne
(morfologia krwi, mocz-badanie ogólne);
e) zapewnienie trzech różnych specjalizacji dla pracowników, spośród
wymienionych (każda ze specjalizacji może być dostępna w innej placówce
medycznej):
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) kardiolog, 16) laryngolog, 17) audiolog, 18) nefrolog, 19)
neurochirurg, 20) neurolog, 21) onkolog, 22) ortopeda, 23) pediatra,
24) pulmonolog, 25) reumatolog, 26) proktolog, 27) urolog.
Zamawiający dopuszcza wskazanie w lit. a-e tych samych placówek medycznych.
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3) Pruszcz Gdański
a) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą świadczenie usług z
zakresu medycyny pracy;
b) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza
internisty;
c) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą badania laboratoryjne
(morfologia krwi, mocz-badanie ogólne);
Zamawiający dopuszcza wskazanie w lit. a-c tych samych placówek medycznych.
4) W miejscowościach, w których znajdują się placówki terenowe
określone w załączniku nr 1 do IPU Wykonawca zapewni:
a) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą świadczenie usług z
zakresu medycyny pracy;
b) co najmniej jedną placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza
internisty.
Zamawiający dopuszcza wskazanie w lit. a-b tych samych placówek medycznych.
Jeżeli we wskazanej lokalizacji nie ma placówki medycznej, Wykonawca zapewni
realizację świadczenia w placówce medycznej mieszczącej się w maksymalnej
dopuszczalnej odległości do 50 km od siedziby danej placówki terenowej
określonej w załączniku nr 1 (odległość mierzona w kilometrach z dokładnością
do jednego miejsca po przecinku, na podstawie najkrótszej trasy, wyznaczonej dla
samochodu (osobowego) przez www.google.pl/maps (przy standardowych
ustawieniach, bez włączenia dodatkowych opcji trasy) z punktu A (siedziba danej
placówki terenowej) do punktu B (placówka medyczna Wykonawcy)).
Adresy siedzib placówek terenowych zamieszczone są na stronie Zamawiającego:
http://www.kowr.gov.pl/kontakt/ot
5. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca, który składa ofertę na jedną lub obie części
zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi polegające na świadczeniu
usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz specjalistycznych usług
medycznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion
złotych) brutto każda.
Jeżeli wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, w celu oceny
spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na
PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według
ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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6. W przypadku usług wykonywanych i niezakończonych przed upływem terminu
składania ofert, Zamawiający uwzględni wartość tej części usługi, która została
faktycznie wykonana do upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek
udziału w postępowaniu, dotyczący:
1) sytuacji ekonomicznej (ust. 3) – spełniają łącznie;
2) zdolności technicznej (ust. 4) – spełniają łącznie;
3) zdolności zawodowej (ust. 5) – spełnia w całości jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
VII.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw
wykluczenia
A. Dokumenty składane do upływu terminu składania ofert
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ),
b) dokument
potwierdzający,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 1 000 000 PLN (jeden milion złotych);
c) wykaz placówek medycznych, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował (według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 3.1.
do SIWZ – dla części I zamówienia; załącznik nr 3.2. do SIWZ – dla
części II zamówienia);
d) wykaz usług wykonanych, 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
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
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 wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do SIWZ);
b) aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub
z 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. 5 pkt
1 ustawy;
Wykonawca nie ma obowiązku złożenia odpisu z właściwego rejestru,
jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych (np. KRS lub CEIDG).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie i dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
B. Dokumenty składane po otwarciu ofert
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do
treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy) - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór ww. oświadczenia
zostanie udostępniony przez Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumenty, o których mowa w powyższym ustępie, składa każdy
z nich.
VIII.

Korzystanie z zasobów innych podmiotów
spełniania warunków udziału w postępowaniu

w

celu

potwierdzenia

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu określonych w VI Rozdziale SIWZ, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych, lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawca może
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
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IX.

Informacja na temat możliwości składania jednej oferty, przez dwa lub
więcej podmiotów oraz uczestnictwa podwykonawców

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość
składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem,
że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą
stosowny dokument (pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie
poświadczonej kopii) potwierdzający umocowanie pełnomocnika, o którym
mowa w pkt 1;
3) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 musi zostać złożone wraz z ofertą w
formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie
pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego
poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97
§ 2 ustawy Prawo o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej
należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie
elektronicznej;
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);
5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako
pełnomocnik pozostałych.
2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców.
Wykonawca,
który
zamierza
wykonywać
zamówienie
przy
udziale
podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj
pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić
odpowiednio
załącznik
nr
2
do SIWZ
–
Formularz
oferty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale
podwykonawców, należy w ofercie wpisać „nie dotyczy” lub inne podobne
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca pozostawi ten punkt załącznika niewypełniony
(puste pole), Zamawiający uzna, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału
podwykonawców.
X.

Informacja
o
sposobie
porozumiewania
z Wykonawcami
a
także
wskazanie
do porozumiewania się z Wykonawcami

się
osób

Zamawiającego
uprawnionych

A. Informacje ogólne
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
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2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) MiniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/);
b) ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) /KOWR/SkrytkaESP;
c) oraz poczty elektronicznej (e-mail) zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl.

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Ewa Kamińska, Marlena Janczak.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań
na miniPortalu oraz stanowi Załącznik 6 do SIWZ.
B. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie
dotyczy składania ofert)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We
wszelkiej
korespondencji
związanej
z niniejszym
postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID
postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza
do komunikacji jako załączniki.
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 2 adres
email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
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27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszczone
internetowej:
http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne
XI.

XII.

będą

na

stronie

Termin związania ofertą
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy.
2. Do upływu terminu składania ofert należy złożyć:
1) Ofertę, która musi być zgodna w treści z Formularzem oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Dokument
potwierdzający,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 000 000 PLN (jeden milion złotych).
3) Wykaz placówek medycznych, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował (Wykaz składany w celu oceny ofert w kryteriach innych niż
cena):
– dla części I zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ*,
– dla części II zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.2 do SIWZ*
w zależności na którą część Wykonawca będzie składał ofertę (w przypadku,
gdy Wykonawca będzie składał ofertę na obie części należy złożyć ww. wykaz
dla części I i II).
*

4) Wykaz placówek medycznych, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował (Wykaz składany w celu potwierdzenia spełniania warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej):
– dla części I zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1 do SIWZ*,
– dla części II zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.2 do SIWZ*
w zależności na którą część Wykonawca będzie składał ofertę (w przypadku,
gdy Wykonawca będzie składał ofertę na obie części należy złożyć ww. wykaz
dla części I i II).
*

5) Wykaz usług wykonanych, 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 zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ.
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Należy dołączyć również dowody, określające, czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
6) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
7) Pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest
reprezentowany przez Pełnomocnika.
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.
3. Oferta wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2 pkt 2-8 musi być
sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Ofertę należy złożyć w oryginale.
5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6 składane są w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 i 7 musi zostać złożone w formie
elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Natomiast
w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w
formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności
odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 ustawy Prawo o
notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis
pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej.
8. Wykonawca na wykonanie tej samej części przedmiotu zamówienia ma prawo
złożyć tylko jedną ofertę.
9. Ofertę wraz z dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć w języku polskim.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski.
10.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
11.
Zamawiający
nie
ujawnia
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z
15

Postępowanie 435/2019/C

plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum
(ZIP).
UWAGA: Jak zauważył Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 2005
r. (sygn. akt III CZP 74/05), Zamawiający jest każdorazowo zobowiązany do
badania skuteczności dokonanego przez Wykonawcę zastrzeżenia dotyczącego
zakazu udostępniania informacji, a w przypadku stwierdzenia bezskuteczności
zastrzeżenia, zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji podlega wyłączeniu.
Dlatego Zamawiający oceniając złożone przez Wykonawcę uzasadnienie,
będzie
się
kierował
licznym
orzecznictwem,
w
tym
wyrokami:
1) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 czerwca 2014 r.,
sygn. akt II SAB/Łd 50/14, „Tajemnica przedsiębiorcy, będąca wyjątkiem
od zasady jawności umów zawieranych przez jednostki sektora finansów
publicznych, nie może być interpretowana w sposób rozszerzający, gdyż
naruszałoby to przewidziane w art. 61 Konstytucji RP oraz u.d.i.p. prawo
do informacji o działaniach władzy publicznej organów władzy publicznej oraz
osób pełniących funkcje publiczne. Warunkiem koniecznym do uznania
istnienia tajemnicy przedsiębiorcy jest wskazanie konkretnych, posiadających
wartość gospodarczą należących do niego informacji, które mają korzystać
z poufności”; 2) Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2014 r.,
sygn. akt KIO 1833/14, „(…) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi informacja a
nie dokument, w którym ją zawarto. Zamieszczenie w dokumencie skrawka
informacji posiadającej walor tajemnicy przedsiębiorstwa nie czyni całego
dokumentu objętym tajemnicą przedsiębiorstwa. (…) Zamawiający - w razie
nadużycia uprawnienia do zastrzeżenia informacji z całą konsekwencją
powinien eliminować takie praktyki.)”; Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6
maja 2015 r., sygn. akt KIO 807/15, „Zamawiający, ze względu na priorytet
zasady jawności, nie może chronić całego pliku dokumentów, jeżeli jedynie
kilka informacji tam zawartych może być objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
Dlatego wykonawca powinien wyraźnie wskazać, które informacje, i dlaczego,
są objęte taką tajemnicą”.
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
A. Złożenie oferty:
1. Oferty należy składać do dnia 05.04.2019 r. do godz. 1000.
2. Wykonawca składa ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami, o których
mowa w Rozdziale XII ust. 2 za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W Formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3. Oferta wraz z dokumentami wymienionymi w VII i IX Rozdziale SIWZ powinny
być sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) upoważnioną
(upoważnione)
do reprezentowania
Wykonawcy
lub
pełnomocnika
upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy.
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4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania
w Regulaminie korzystania z miniPortal.

oferty

został

opisany

B. Otwarcie ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04. .2019 r. o godz. 1300 w KOWR,
ul. Karolkowa 30, Warszawa. Informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie
ofert, zostanie zamieszczona w dniu otwarcia przy Kancelarii.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za
pomocą klucza prywatnego.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje dotyczące:
1) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
2) wynagrodzenia brutto za pakiety: pracownicze, rodzinne, seniora dla
poszczególnych części zawartych w ofertach.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
3) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
5) wynagrodzenia brutto za pakiety: pracownicze, rodzinne, seniora dla
poszczególnych części zawartych w ofertach.
XIV.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert:
Dotyczy części I zamówienia:
1) Wynagrodzenie brutto za pakiety dla pracowników (K1) – 40%
(usługa medyczna z zakresu medycyny pracy + usługa medyczna z zakresu
dodatkowej opieki medycznej, nie wchodzącej w zakres medycyny pracy)
Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru:
Najniższe wynagrodzenie brutto za pakiety dla pracowników
spośród wszystkich wynagrodzeń brutto za pakiety dla pracowników
w ofertach nie odrzuconych
K1= ------------------------------------------------------------------------------- X 40 pkt
Wynagrodzenie brutto za pakiety dla pracowników badanej oferty

2) Wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika –
pakiet partnerski (K2) – 10%
(za usługi medyczne z zakresu dodatkowej opieki medycznej nie wchodzącej
w zakres medycyny pracy)
Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru:
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Najniższe wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika – pakiet
partnerski spośród wszystkich wynagrodzeń brutto za pakiety dla członków rodziny
pracownika – pakiet partnerski w ofertach nie odrzuconych
K2= ------------------------------------------------------------------------------- X 10 pkt
Wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika – pakiet partnerski
badanej oferty

3) Wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika –
pakiet rodzinny (K3) – 4%
(za usługi medyczne z zakresu dodatkowej opieki medycznej nie wchodzącej
w zakres medycyny pracy)
Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru:
Najniższe wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika – pakiet
rodzinny spośród wszystkich wynagrodzeń brutto za pakiety dla członków rodziny
pracownika – pakiet partnerski w ofertach nie odrzuconych
K3= ------------------------------------------------------------------------------- X 4 pkt
Wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika – pakiet rodzinny
badanej oferty

4) Wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika –
pakiet seniorski (K4) – 1%
(za usługi medyczne z zakresu dodatkowej opieki medycznej nie wchodzącej
w zakres medycyny pracy)
Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru:
Najniższe wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika – pakiet
seniorski spośród wszystkich wynagrodzeń brutto za pakiety dla członków rodziny
pracownika – pakiet seniora w ofertach nie odrzuconych
K4= ------------------------------------------------------------------------------- X 1 pkt
Wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika – pakiet seniorski
badanej oferty

5) Liczba placówek medycznych własnych Wykonawcy w Warszawie
(K5) – 15% (świadczących usługi dla osób pełnoletnich z zakresu
przedmiotu zamówienia)
Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru (na podstawie informacji
zawartych w załączniku nr 2.1 do SIWZ):
łączna liczba placówek medycznych własnych Wykonawcy świadczących usługi dla osób
pełnoletnich z zakresu przedmiotu zamówienia w Warszawie w badanej ofercie
K5 = ---------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt
najwyższa łączna liczba placówek medycznych własnych Wykonawcy świadczących usługi
dla osób pełnoletnich z zakresu przedmiotu zamówienia w Warszawie
(spośród ofert nieodrzuconych)

Wykonawca w załączniku nr 2.1 do SIWZ poda nazwy i adresy placówek
medycznych własnych Wykonawcy świadczących usługi dla osób pełnoletnich z
zakresu przedmiotu zamówienia w Warszawie.
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W przypadku niezałączenia do oferty załącznika nr
niewykazania w załączniku nr 2.1 nazwy i adresu
własnych Wykonawcy świadczących usługi dla osób
przedmiotu zamówienia w Warszawie, Wykonawca
otrzyma punktów.

2.1 do SIWZ lub też
placówek medycznych
pełnoletnich z zakresu
w ww. kryterium nie

6) Liczba placówek medycznych własnych Wykonawcy z wyłączeniem
Warszawy (K6) – 15%
(świadczących usługi dla osób pełnoletnich z zakresu przedmiotu zamówienia
w miastach (miejscowościach), w których znajdują się jednostki
organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do IPU (z wyłączeniem Warszawy)– Część nr I)
Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru (na podstawie informacji
zawartych w załączniku nr 2.1 do SIWZ):
łączna liczba placówek medycznych własnych Wykonawcy świadczących usługi dla osób
pełnoletnich z zakresu przedmiotu zamówienia w miastach (miejscowościach), w których
znajdują się jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do IPU (z wyłączeniem Warszawy) – Część I w badanej ofercie
K6 = ------------------------------------------------------------------------------------ x 15 pkt
najwyższa łączna liczba placówek medycznych własnych Wykonawcy świadczących usługi
dla osób pełnoletnich z zakresu przedmiotu zamówienia w miastach (miejscowościach), w
których znajdują się jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do IPU (z wyłączeniem Warszawy) – Część I
(spośród ofert nieodrzuconych)

Wykonawca w załączniku nr 2.1 do SIWZ poda nazwy i adresy placówek
medycznych własnych Wykonawcy świadczących usługi dla osób pełnoletnich z
zakresu przedmiotu zamówienia w miastach (miejscowościach), w których
znajdują się jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe
Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do IPU (z wyłączeniem Warszawy)
– Część nr I.
W przypadku niezałączenia do oferty załącznika nr 2.1 do SIWZ lub też
niewykazania w załączniku nr 2.1 nazwy i adresu placówek medycznych
własnych Wykonawcy świadczących usługi dla osób pełnoletnich z zakresu
przedmiotu zamówienia w miastach (miejscowościach), w których znajdują się
jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do IPU (z wyłączeniem Warszawy) – część nr I , Wykonawca
w ww. kryterium nie otrzyma punktów.
7) Liczba placówek medycznych współpracujących (K7) – 11%
(świadczących usługi dla osób pełnoletnich z zakresu przedmiotu zamówienia w
miastach (miejscowościach), w których znajdują się jednostki organizacyjne i
podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do IPU
– Część nr I)
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Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru (na podstawie informacji
zawartych w załączniku nr 2.1 do SIWZ):
łączna liczba placówek medycznych współpracujących świadczących usługi dla osób
pełnoletnich w miastach (miejscowościach), w których znajdują się jednostki organizacyjne
i podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do IPU – Część I
w badanej ofercie
K7 = --------------------------------------------------------------------------------- x 11 pkt
najwyższa łączna liczba placówek medycznych współpracujących świadczących usługi dla
osób pełnoletnich w miastach (miejscowościach), w których znajdują się jednostki
organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1
do IPU – Część I (spośród ofert nieodrzuconych)

Wykonawca w załączniku nr 2.1 do SIWZ poda nazwy i adresy placówek
medycznych współpracujących świadczących usługi dla osób pełnoletnich z
zakresu przedmiotu zamówienia w miastach (miejscowościach), w których
znajdują się jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe
Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do IPU – Część nr I.
W przypadku niezałączenia do oferty załącznika nr 2.1 do SIWZ lub też
niewykazania w załączniku nr 2.1 nazwy i adresu placówek medycznych
współpracujących świadczących usługi dla osób pełnoletnich z zakresu
przedmiotu zamówienia w miastach (miejscowościach), w których znajdują się
jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do IPU – Część nr I, Wykonawca w ww. kryterium nie
otrzyma punktów.

8) Dostępność dodatkowych lekarzy specjalistów w placówkach
medycznych własnych Wykonawcy w Warszawie (K8) – 4 %
(z poza specjalizacji określonych w Załączniku nr 2 pkt 3 do IPU)
Za każdą dodatkową z niżej wymienionych specjalizacji w placówkach
medycznych własnych Wykonawcy w Warszawie (w co najmniej w jednej z
placówek medycznych własnych Wykonawcy w Warszawie) Zamawiający
przyzna 0,5 pkt (na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2.1 do
SIWZ):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

anestezjolog – 0,5 pkt
chirurg-onkolog – 0,5 pkt
foniatra – 0,5 pkt
ginekolog-onkolog – 0,5 pkt
hipertensjolog – 0,5 pkt
immunolog – 0,5 pkt
podolog – 0,5 pkt
specjalista chorób zakaźnych – 0,5 pkt
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Zamawiający za dodatkowe specjalizacje (nie wymienione w Załączniku nr 2
pkt 3 do IPU) przyzna maksymalnie 4 pkt.
Wykonawca w załączniku nr 2.1 do SIWZ poda nazwę i adres placówki
medycznej własnej w Warszawie przy każdej dodatkowej zaoferowanej przez
Wykonawcę specjalizacji.
W przypadku niezałączenia do oferty załącznika nr 2.1 do SIWZ lub też
niezaoferowania w załączniku nr 2.1 dodatkowej specjalizacji, lub też nie
wykazania nazwy i adresu placówki medycznej własnej w Warszawie przy
zaoferowanej dodatkowej specjalizacji, Wykonawca w ww. kryterium nie
otrzyma punktów.
Dotyczy części II zamówienia:
1) Wynagrodzenie brutto za pakiety dla pracowników (K1) – 45%
(usługa medyczna z zakresu medycyny pracy + usługa medyczna z zakresu
dodatkowej opieki medycznej, nie wchodzącej w zakres medycyny pracy)
Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru:
Najniższe wynagrodzenie brutto za pakiety dla pracowników
spośród wszystkich wynagrodzeń brutto za pakiety dla pracowników
w ofertach nie odrzuconych
K1= ------------------------------------------------------------------------------- X 45 pkt
Wynagrodzenie brutto za pakiety dla pracowników badanej oferty

2) Wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika –
pakiet partnerski (K2) – 10%
(za usługi medyczne z zakresu dodatkowej opieki medycznej nie wchodzącej
w zakres medycyny pracy)
Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru:
Najniższe wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika – pakiet
partnerski spośród wszystkich wynagrodzeń brutto za pakiety dla członków rodziny
pracownika – pakiet partnerski w ofertach nie odrzuconych
K2= ------------------------------------------------------------------------------- X 10 pkt
Wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika – pakiet partnerski
badanej oferty

3) Wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika –
pakiet rodzinny (K3) – 4%
(za usługi medyczne z zakresu dodatkowej opieki medycznej nie wchodzącej
w zakres medycyny pracy)
Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru:
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Najniższe wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika – pakiet
rodzinny spośród wszystkich wynagrodzeń brutto za pakiety dla członków rodziny
pracownika – pakiet rodzinny w ofertach nie odrzuconych
K3= ------------------------------------------------------------------------------- X 4 pkt
Wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika – pakiet rodzinny
badanej oferty

4) Wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika –
pakiet seniorski (K4) – 1%
(za usługi medyczne z zakresu dodatkowej opieki medycznej nie wchodzącej
w zakres medycyny pracy)
Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru:
Najniższe wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika – pakiet
seniorski spośród wszystkich wynagrodzeń brutto za pakiety dla członków rodziny
pracownika – pakiet rodzinny w ofertach nie odrzuconych
K4= ------------------------------------------------------------------------------- X 1 pkt
Wynagrodzenie brutto za pakiety dla członków rodziny pracownika – pakiet seniorski
badanej oferty

5) Liczba placówek medycznych własnych Wykonawcy (K5) – 30%
(świadczących usługi dla osób pełnoletnich z zakresu przedmiotu zamówienia
w miastach (miejscowościach), w których znajdują się jednostki
organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do IPU – Część II)

Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru (na podstawie informacji
zawartych w załączniku nr 2.1 do SIWZ):
łączna liczba placówek medycznych własnych Wykonawcy świadczących usługi dla osób
pełnoletnich z zakresu przedmiotu umowy w miastach (miejscowościach), w których
znajdują się jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do IPU – Część nr II w badanej ofercie
K5 = ----------------------------------------------------------------------------------- x 30 pkt
najwyższa łączna liczba placówek medycznych własnych Wykonawcy świadczących usługi
dla osób pełnoletnich z zakresu przedmiotu umowy w miastach (miejscowościach), w
których znajdują się jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do IPU – Część nr II (spośród ofert nieodrzuconych)

Wykonawca w załączniku nr 2.2 do SIWZ poda nazwy i adresy placówek
medycznych własnych Wykonawcy świadczących usługi dla osób pełnoletnich z
zakresu przedmiotu zamówienia w miastach (miejscowościach), w których
znajdują się jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe
Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do IPU – Część nr II.
W przypadku niezałączenia do oferty załącznika nr 2.2 do SIWZ lub też
niewykazania w załączniku nr 2.2 nazwy i adresu placówek medycznych
własnych Wykonawcy świadczących usługi dla osób pełnoletnich z zakresu
przedmiotu zamówienia w miastach (miejscowościach), w których znajdują się
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jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do IPU – Część nr II, Wykonawca w ww. kryterium nie
otrzyma punktów.
6) Liczba placówek medycznych współpracujących świadczących usługi
dla osób pełnoletnich z zakresu przedmiotu zamówienia w miastach
(miejscowościach), w których znajdują się jednostki organizacyjne i
podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do IPU – Część nr II (K6) – 10%
(świadczących usługi dla osób pełnoletnich z zakresu przedmiotu zamówienia w
miastach (miejscowościach), w których znajdują się jednostki organizacyjne i
podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do IPU
– Część nr II)
Punkty w kryterium zostaną przyznane według wzoru (na podstawie informacji
zawartych w załączniku nr 2.1 do SIWZ):

łączna liczba placówek medycznych współpracujących świadczących usługi dla osób
pełnoletnich z zakresu przedmiotu umowy w miastach (miejscowościach), w których
znajdują się jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do IPU – Część nr II w badanej ofercie
K6 = ------------------------------------------------------------------------------------ x 10 pkt
najwyższa łączna liczba placówek medycznych współpracujących w miastach,
w których znajdują się jednostki organizacyjne i placówki terenowe Zamawiającego,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do IPU – Część nr II
(spośród ofert nieodrzuconych)

Wykonawca w załączniku nr 2.2 do SIWZ poda nazwy i adresy placówek
medycznych współpracujących świadczących usługi dla osób pełnoletnich z zakresu
przedmiotu zamówienia w miastach (miejscowościach), w których znajdują się
jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do IPU – Część nr II.
W przypadku niezałączenia do oferty załącznika nr 2.1 do SIWZ lub też
niewykazania w załączniku nr 2.2 nazwy i adresu placówek medycznych
współpracujących świadczących usługi dla osób pełnoletnich z zakresu przedmiotu
zamówienia w miastach (miejscowościach), w których znajdują się jednostki
organizacyjne i podległe placówki terenowe Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do IPU – Część nr II, Wykonawca w ww. kryterium nie otrzyma punktów.
2. Punkty w kryterium „wynagrodzenie brutto” dla części I i II zostaną zaokrąglone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że jeżeli trzecia
liczba po przecinku:


jest mniejsza niż 5, liczbę tę pomija się,



jest równa lub większa niż 5, drugą liczbę po przecinku zaokrągla się o jeden
w górę.
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3. Punkty w kryteriach innych niż „wynagrodzenie brutto” zostaną przyznane w
oparciu o liczbę placówek medycznych wskazanych odpowiednio w załączniku:


nr 2.1. do SIWZ – dla części I zamówienia oraz



nr 2.2. do SIWZ – dla części II zamówienia,

z zastrzeżeniem, że do przyznawania punktów w kryteriach innych niż
„wynagrodzenie brutto” nie będą brane pod uwagę placówki medyczne wykazane
równocześnie w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej odpowiednio w załączniku nr 3.1. do SIWZ –
dla części I zamówienia oraz w załączniku nr 3.2. do SIWZ – dla części II
zamówienia.
4. Przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą
stanowiły ocenę oferty. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w danej części zamówienia
uzyska najwyższą liczbę punktów.
XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Kwoty wynagrodzenia podane w ofercie części zamówienia, na którą(-e)
Wykonawca składa ofertę są cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1830, z późn. zm.).
2. Kwoty wynagrodzenia podane w ofercie dla części zamówienia, na którą(-e)
Wykonawca składa ofertę muszą zawierać wszystkie elementy cenotwórcze
wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia
3. Wykonawca wpisuje wynagrodzenie brutto za poszczególne pakiety w sposób
określony w Formularzu oferty zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr
2 do SIWZ, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.
4. Wykonawca poda również w Formularzu oferty:
1) Dla części I zamówienia:
– zniżkę wyrażoną w % w stosunku do cennika obowiązującego u
Wykonawcy dla osób uprawnionych za korzystanie z opieki szpitalnej
(placówka medyczna w Warszawie);
– zniżkę wyrażoną w % w stosunku do cennika obowiązującego u
Wykonawcy dla osób uprawnionych za dodatkowe usługi medyczne,
niewymienione w załączniku nr 2 do IPU, oferowane dla Zamawiającego
w placówkach własnych Wykonawcy.
2) Dla części II zamówienia:
– zniżkę wyrażoną w % w stosunku do cennika obowiązującego u
Wykonawcy dla osób uprawnionych za dodatkowe usługi medyczne,
niewymienione w załączniku nr 2 do IPU, oferowane dla Zamawiającego
w placówkach własnych Wykonawcy.
3) Zaoferowane przez Wykonawcę zniżki, o którym mowa w pkt 1 i 2 zostaną
uwzględnione w umowie i będą obowiązywały podczas jej trwania
(odpowiednio dla każdej z części zamówienia).
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4) W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje zniżek, o których mowa w
pkt 1 i 2 oferta Wykonawcy nie zostanie odrzucona.
5) Osobami uprawnionymi, o których mowa w pkt 1 i 2 są: pracownicy
Zamawiającego, kandydaci do pracy, stażyści Zamawiającego oraz
członkowie rodzin pracowników Zamawiającego uwzględnionych w
poszczególnych pakietach (wykazy osób uprawnionych Zamawiający
przekaże w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy).
5. Stawka podatku od towarów i usług (VAT), uwzględniona w wynagrodzeniu
brutto musi zostać określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
6. Cena (wynagrodzenie brutto) powinna zostać zaokrąglona do pełnych groszy,
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki
0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.
7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone
wyłącznie w złotych polskich.
8. Określone w ofercie dla poszczególnych części zamówienia
przewidywane, szacunkowe ilości pracowników, pakietów (partnerski,
rodzinny, seniora) zostały przyjęte wyłącznie do porównania i oceny
ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w okresie
obowiązywania umowy ilości pracowników, pakietów (partnerski,
rodzinny, seniora) w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach
maksymalnej łącznej kwoty wynagrodzenia z tytułu wykonania
przedmiotu umowy.
9. W § 7 ust. 11 Istotnych Postanowień Umowy dla każdej części
zamówienia zostanie uwzględniona kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia.
10. W celu ustalenia, czy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną nie przewyższa kwoty, jaka Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający (oddzielnie
dla poszczególnych części) zsumuje ceny (wynagrodzenia brutto)
podane w ofercie (za pakiety pracownicze + za pakiety rodzinne + za
pakiety partnerskie + za pakiety seniorskie).
XVI. Informacje o czynnościach Zamawiającego
Zamawiający podczas niniejszej procedury stosować będzie przepisy art. 26 ust.
3 i 3a, art. 38, art. 87 ust. 1 i 2, art. 90, art. 92-94 ustawy.
XVII.

Informacje o formalnościach, jakie powinny
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

zostać

dopełnione

1. Zamawiający
zawiera
umowę
w
sprawie
zamówienia
publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia
przesłania
zawiadomienia
o wyborze
najkorzystniejszej
oferty,
jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
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2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia
umowy określając miejsce oraz termin jej zawarcia.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawca, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu:
1) Ogólne Warunki Umowy (OWU), o których mowa w § 4 ust. 8 IPU (załącznik
nr 1 do SIWZ;
2) Obowiązujący na dzień zawarcia umowy wykaz placówek medycznych,
o którym mowa w § 4 ust. 4 IPU.
XVIII. Informacje dotyczące umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego
1. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach
Umowy, stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1
ustawy.
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
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7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
XX. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający nie określa czynności, przy których realizacji wymagane jest od
Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienie osoby/osób na podstawie umowy o
pracę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianej w art. 93 ust. 4 ustawy.
XXI. Klauzula informacyjna dotycząca RODO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest KOWR z siedzibą wskazaną w
SIWZ;
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może
się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych
osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres
siedziby KOWR wskazany SIWZ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony
w przepisach powszechnie obowiązujących i uregulowaniach wewnętrznych
KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami;
2. Formularz oferty;
2.1.

Wykaz placówek medycznych, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował – dla części I zamówienia (Wykaz składany w celu oceny ofert
w kryteriach innych niż cena);

2.2.

Wykaz placówek medycznych, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował – dla części II zamówienia (Wykaz składany w celu oceny ofert
w kryteriach innych niż cena);

3.1.

Wykaz placówek medycznych, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował – dla części I zamówienia (Wykaz składany w celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej);

3.2.

Wykaz placówek medycznych, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował – dla części II zamówienia (Wykaz składany w celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej);

4.

Wykaz usług wykonanych, 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;

*

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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5.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

6.

Klucz publiczny.
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