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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134878-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi medyczne
2019/S 058-134878
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:
20/03/2019
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:
Powinno być:
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. 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 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. 2) w
każdym z miast: Białystok, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Rzeszów: a) co najmniej 1 placówką
medyczną świadczącą opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy, b) co najmniej po 1 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: (patrz specjalizacje
wymienione w lit. b).
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Numer sekcji: III.1.4
Zamiast:
Powinno być:
3) Częstochowa a) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą świadczenie usług z zakresu medycyny
pracy; b) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza internisty; c) co najmniej 1 placówką
medyczną zapewniającą opiekę lekarza okulisty; d) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą
badania laboratoryjne (morfologia krwi, mocz-badanie ogólne); e) zapewnienie 3 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. 4) Suwałki a) co
najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą świadczenie usług z zakresu medycyny pracy; b) co najmniej 1
placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza internisty; c) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą
opiekę lekarza okulisty; d) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą badania laboratoryjne (morfologia
krwi, mocz-badanie ogólne); e) zapewnienie 3 różnych specjalizacji dla pracowników, spośród wymienionych
(każda ze specjalizacji może być dostępna w innej placówce medycznej): (patrz specjalizacje wymienione w lit.
e). 5) co najmniej 1 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 terenowe określone w załączniku
nr 1 do IPU Wykonawca zapewni: a) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą świadczenie usług z
zakresu medycyny pracy; b) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza internisty. 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
Dotyczy części II zamówienia:
1) W każdym z miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wlkp., Koszalin, Olsztyn, Poznań, Szczecin,
Wrocław: a) co najmniej po 1 placówce medycznej świadczącej opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy,
b) co najmniej po 1 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. 2)Zielona Góra a) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą świadczenie usług z zakresu
medycyny pracy; b) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza internisty; c) co najmniej 1
placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza okulisty;
Numer sekcji: III.1.4
Zamiast:
Powinno być:
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d) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą badania laboratoryjne (morfologia krwi, mocz - badanie
ogólne); e) zapewnienie 3 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. 3) Pruszcz Gdański a) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą
świadczenie usług z zakresu medycyny pracy; b) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą opiekę
lekarza internisty; c) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą badania laboratoryjne (morfologia
krwi, mocz-badanie ogólne); 4) W miejscowościach, w których znajdują się placówki terenowe określone w
załączniku nr 1 do IPU Wykonawca zapewni: a) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą świadczenie
usług z zakresu medycyny pracy; b) co najmniej 1 placówką medyczną zapewniającą opiekę lekarza internisty.
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 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3
usługi polegające na świadczeniu usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz specjalistycznych usług
medycznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda.
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.
Numer sekcji: III.1.4
Zamiast:
Powinno być:
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);
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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.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Termin związania ofertą - Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
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