Postępowanie 435/2019/C

NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

Załącznik nr 2.1
do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
(Wykaz składany w celu oceny ofert w kryteriach innych niż cena)
(Należy wypełnić dla części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę)
Wykaz placówek medycznych,
którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował
Część I zamówienia

UWAGA: do przyznawania punktów w kryteriach innych niż cena nie będą brane pod
uwagę placówki medyczne wykazane równocześnie w celu potwierdzenia spełniania
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej w załączniku nr 3.1.
do SIWZ – dla części I zamówienia.
I Placówki medyczne własne Wykonawcy świadczących usługi dla osób

pełnoletnich z zakresu przedmiotu zamówienia w Warszawie
Lp.

nazwa i adres placówki medycznej

Warszawa

II Placówki medyczne własne świadczące usługi dla osób pełnoletnich z
zakresu przedmiotu zamówienia w miastach (miejscowościach), w których
znajdują się jednostki organizacyjne i podległe placówki terenowe
Zamawiającego z wyłączeniem Warszawy
Województwo mazowieckie
Krasne
Kozienice
Siedlce
Województwo podlaskie
Białystok
Bielsk Podlaski
Suwałki
Województwo lubelskie
Lublin
Biała Podlaska
Dołhobyczów
Michalów (Sułów)
Pokrówka
(Chełm)
Urszulin

Województwo łódzkie
Łódź
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Województwo podkarpackie
Rzeszów
Krosno
Przemyśl
Trzebownisko

Województwo małopolskie
Kraków
Tarnów

Województwo świętokrzyskie
Kielce
Opatów

Województwo śląskie
Częstochowa
Mikołów

Województwo opolskie
Opole

III Placówki medyczne współpracujące świadczące usługi dla osób
pełnoletnich
z
zakresu
przedmiotu
zamówienia
w
miastach
(miejscowościach), w których znajdują się jednostki organizacyjne i
podległe placówki terenowe Zamawiającego
Lp.

nazwa i adres placówki medycznej

Województwo mazowieckie
Warszawa
Krasne
Kozienice
Siedlce
Województwo podlaskie
Białystok
Bielsk Podlaski
Suwałki
Województwo lubelskie
Lublin
Biała Podlaska
Dołhobyczów
Michalów (Sułów)
Pokrówka
(Chełm)
Urszulin
Województwo łódzkie
Łódź
Województwo podkarpackie
Rzeszów
Krosno
Przemyśl
Trzebownisko
Województwo małopolskie
Kraków
Tarnów

Województwo świętokrzyskie
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Kielce
Opatów

Województwo śląskie
Częstochowa
Mikołów

Województwo opolskie
Opole

IV Dostępność dodatkowych lekarzy specjalistów w placówkach medycznych
własnych Wykonawcy w Warszawie z poza specjalizacji:
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
specjalizacja
nazwa i adres placówki medycznej
anestezjolog
chirurg-onkolog
foniatra
ginekologonkolog
hipertensjolog
immunolog
podolog
specjalista
chorób
zakaźnych

Kwalifikowany podpis elektroniczny

