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Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

al. Mickiewicza 21 31-120 Kraków 
tel. 12 662-44-13, fax 12 662-44-10 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 

 
pn. „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla potrzeb Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” prowadzone w trybie art. 138o z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości mniejszej niż kwota określona w Rozdziale VI ART. 138g 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  

 

 

 

 

 

Nr zamówienia: DZP-291-268/2018 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz „OFERTA”  

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy  

Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy 

Załącznik nr 4 – Wzór skierowania 
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I. Zamawiający 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21 

NIP 675-000-21-18, REGON 000001815 

Tel.: (12) 662-44-12, faks: (12) 662-44-10 

http://www.ur.krakow.pl  
 

II. Tryb postępowania 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu stosuje się zapisy 

niniejszego Ogłoszenia, a w sprawach nieuregulowanych przepisu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (tekst jednolity, Dz.U. 2017, poz. 459 - z późniejszymi zmianami). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług medycznych z zakresu medycyny 

pracy dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwanych dalej również 

„świadczeniami” 

2. Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy obejmują: 

1) wykonywanie profilaktycznych badań: wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych                    

w Kodeksie pracy, w tym badań mających na celu orzeczenie o możliwości wykonywania 

dotychczasowej pracy w sytuacji zgłoszenia przez pracownika potrzeby takiego badania poza 

terminami wynikającymi z częstotliwości badań okresowych (to jest np. kontrolne profilaktyczne 

badania okulistyczne pracownika w przypadku pogorszenia wzroku pracownika, badania w razie 

stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika), 

2) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie pracy i w przepisach 

wykonawczych wydanych na jego podstawie, w tym o:  

a) braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub do pobierania 

nauki,  

b) przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub do pobierania nauki, 

3) przeprowadzanie badań pracowników, którzy w ramach wykonywanej pracy kierują pojazdami 

silnikowymi i nie podlegają ustawie o transporcie drogowym, 

4) przeprowadzanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (wraz z wydaniem orzeczenia 

lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych lub wpisem w książeczce zdrowia), 

5) wykonywanie szczepień ochronnych pracowników. Wykonanie szczepienia będzie wymagało 

skierowania od lekarza medycyny pracy i wyrażenia zgody przez danego pracownika na to 

szczepienie, 

6) wykonywanie niezbędnych do wydania orzeczenia lekarskiego badań laboratoryjnych                                   

i diagnostycznych, specjalistycznych konsultacji lekarskich lub psychologicznych wynikających ze 

specyfiki danego stanowiska lub wynikających z diagnozy lekarskiej. 

3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie świadczył także inne usługi medyczne i czynności 

związane z ochroną zdrowia, w tym: 

1) prowadzenie czynnego udziału w stosunku do chorych na choroby zawodowe; 

2) udział lekarza medycyny pracy w pracach zakładowej komisji BHP Zamawiającego i przeglądach 

stanowisk pracy; 

3) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia 

osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną; 

http://ur.krakow.pl/
http://www.ur.krakow.pl/
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4. Badania profilaktyczne i inne usługi medyczne będą wykonywane na warunkach opisanych w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia/Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do Ogłoszenia, oraz 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:  

1) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184), 

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celach przewidzianych w Kodeksie pracy 

(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2067),  

3) ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1866), 

4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów 

do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, 

studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1144), 

5) ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), 

6) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 

r. Nr 148, poz. 973) 

5. Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy mają być wykonywane: 

1) przez jednostkę służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 

medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1184), uprawnioną do wykonywania w 

pełnym zakresie usług medycznych, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy oraz zgodnie z 

aktami prawnymi, 

2) w pomieszczeniach wraz z wyposażeniem (urządzenia/ sprzęt/ aparatura) dopuszczonych do użytku i 

spełniających standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739), mają być to 

pomieszczenia w budynkach bez barier architektonicznych umożliwiające osobom 

niepełnosprawnym udział w badaniach (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp), 

3) z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego                            

(w szczególności zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami 

zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej),  

4) przez Wykonawcę z przyjęciem pełnej odpowiedzialności za udzielane świadczenia, w tym za 

używanie leków, materiałów medycznych i stosowanie procedur medycznych, 
5) przez wykfalifikowane osoby posiadające wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa 

uprawnienia do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia. 
6. Usługami medycznymi z zakresu medycyny pracy objęci są kandydaci do pracy i pracownicy 

Zamawiającego, uczestnicy studiów doktoranckich (doktoranci) i studenci, którzy w trakcie studiów są 

narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia 

pobierających naukę na podstawie skierowań wydawanych przez Zamawiającego (upoważnioną 

jednostkę organizacyjną). Skierowanie będzie zawierało między innymi opis stanowiska pracy, nauki w 

tym informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych na 

danym stanowisku pracy, nauki. Wzór skierowań stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 

7. Podane przez Zamawiającego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia/Formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia ilości badań profilaktycznych i innych usług medycznych są 

ilościami prognozowanymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń o zapłatę należności stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą określoną w ofercie, a 

wynagrodzeniem wynikającym z faktycznej liczby wykonanych świadczeń, wg cen określonych w 

ofercie Wykonawcy. 

8.  Wartość przedmiotu zamówienia określona dla Zadania nr 1 i/lub Zadania nr 2 zaoferowana przez 

Wykonawcę jest szacunkowa i jest uzależniona od ilości faktycznie zrealizowanych określonych umową 

świadczeń wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego.  

http://ur.krakow.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002067
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9. Wykonawca otrzyma zapłatę za faktyczna liczbę wykonanych świadczeń, według cen określonych                    

w załączniku nr 2 do Ogłoszenia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy.  
10. Za pozostałe faktycznie wykonane świadczenia, które nie zostały wymienione wprost w załączniku nr 2 

do Ogłoszenia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy, a w danym przypadku 

konieczne , zlecone przez lekarza medycyny pracy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone po 

cenie zgodnej z Cennikiem Usług Medycznych Wykonawcy, pomniejszonej o udzielony przez 

Wykonawcę rabat. 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania końcowych orzeczeń lekarskich w formie zaświadczeń 

według wzorów określonych w obowiązujących w tej mierze przepisach prawa, a w szczególności w 

załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celach przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). 

12.  Zaświadczenia te będą wystawiane w 2 egzemplarzach (jeden – otrzymuje osoba skierowana i poddana 

badaniom profilaktycznym, drugi – otrzymuje Zamawiający). Zamawiający upoważnia Wykonawcę do 

wydania osobie skierowanej, za pokwitowaniem, egzemplarza zaświadczenia przeznaczonego 

Zamawiającego. 

13.  Wykonawca wyda nieodpłatnie osobie, której świadczenia dotyczą, na jej wniosek, kserokopię wyników 

badań laboratoryjnych, diagnostycznych lub specjalistycznych konsultacji lekarskich czy 

psychologicznych.  

14.  Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania świadczeń od poniedziałku do piątku, w godzinach co 

najmniej od 7.30 do 15.30. 

15.  Rejestracja będzie odbywać się na bieżąco (codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. co najmniej 

od 7:30 do 15:30, w oparciu o telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się osoby skierowanej do danej 

placówki Wykonawcy wskazanej w ofercie i będzie obejmowała umówienie terminu (dzień i godzina) 

rozpoczęcia objętych skierowaniem badań profilaktycznych.  

16.  Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia świadczeń z zakresu medycyny pracy w ciągu max. 2 dni 

roboczych licząc od daty rejestracji telefonicznej lub osobistej w placówce/placówkach Wykonawcy 

osoby skierowanej, za wyjątkiem: 

a) badań ujętych w załączniku nr 2 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy)              

w pozycji nr 6 i nr 30 (badania okulistyczne), które nie będą trwały dłużej niż max. 7 dni roboczych 

od daty rejestracji osoby skierowanej,  

b) badań ujętych w załączniku nr 2 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy)                 

w pozycji nr 9 (badania wysokościowe), które nie będą trwały dłużej niż max. 3 dni robocze od daty 

rejestracji osoby skierowanej, 

c) badań ujętych w załączniku nr 2 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy)             

w pozycji nr 15 (oznaczenie zawartości rtęci w moczu), które nie będą trwały dłużej niż max. 14  dni 

roboczych od daty rejestracji osoby skierowanej, 

d) badań ujętych w załączniku nr 2 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy)                

w Zadaniu nr 1 pozycja nr w pozycji 24 (kał – nosicielstwo), które nie będą trwały dłużej niż max. 

10 dni roboczych od daty dostarczenia ostatniej (trzeciej) próbki kału, 

e) innych badań/ konsultacji specjalistycznych nie ujętych w załączniku nr 2 (Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy), a koniecznych do wykonania w danym przypadku, 

zleconych przez lekarza medycyny pracy, które jednak nie będą trwały dłużej niż max. 5 dni 

roboczych od daty rejestracji osoby skierowanej. 

17.  Ilekroć jest mowa o dniach roboczych, to rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku                          

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

18.  Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) zapewnienia bieżącej realizacji świadczeń, a w szczególności zapewnienia dostępności od 

poniedziałku do piątku do lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, a także 

zapewnienia zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarza (lekarza medycyny pracy lub innego 

specjalisty). Wszelkie koszty zastępstwa ponosi Wykonawca, 

b) zapewnienia Zamawiającemu wglądu do prowadzonego rejestru badań, 

http://ur.krakow.pl/
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c) zapewnienia udziału lekarza medycyny pracy w komisji BHP Zamawiającego i w przeglądach 

stanowisk pracy, 

d) zapewnienia wydawania przez lekarza okulistę orzeczeń (wraz z wystawianiem zaświadczeń)                   

w przypadku, gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań 

profilaktycznych zaistnieje potrzeba stosowania przez osobę badaną podczas pracy przy obsłudze 

monitora ekranowego, okularów korygujących wzrok, 

e) poddania się kontroli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy,           

a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w wykonaniu umowy ponoszenia 

odpowiedzialności prawnej i finansowej, 

f) poddania się merytorycznej i finansowej kontroli realizacji umowy prowadzonej przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, a w szczególności do przedstawienia ich na żądanie 

wszelkich dokumentów, w tym umów związanych z jej realizacją. Kontrolę przeprowadza się na 

podstawie pisemnego zawiadomienia o wszczęciu czynności kontrolnych. Z kontroli zostanie 

sporządzony protokół (podpisany przez obie Strony) zawierający w szczególności wyniki kontroli 

oraz w przypadku stwierdzenia uchybień – zakres tych uchybień wraz ze wskazaniem sposobu                   

i terminu ich usunięcia. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentacji medycznej 

osób objętych świadczeniami na podstawie niniejszego zamówienia, stosownie do obowiązujących w tym 

zakresie przepisów, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. 

w sprawie dokumentacji medycznej i służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia                                         

i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 Nr 149, poz. 1002), 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst 

jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 2067) oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy                    

(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184). 

20. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca przekaże dokumentację medyczną, o której mowa                       

w pkt. 19, wskazanej przez Zamawiającego jednostce medycyny pracy, w terminie przez niego 

wskazanym, za wyjątkiem sytuacji dalszego udzielenia świadczeń na rzecz Zamawiającego przez tego 

Wykonawcę. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze 

świadczonych przez niego usług na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1318).  

22. Wykonawca zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji stosownie do przepisów 

powołanych powyżej oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 922).  

23. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca 

jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm tych podwykonawców (na podstawie art. 

36b ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał powyższe informacje (tj. części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania firmy/firm 

podwykonawcy/ów w druku „OFERTA” – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia; 

W przypadku nie wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości 

wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. 

Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

24. Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane na 

terenie miasta Krakowa. 

25. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia w okresie realizacji zamówienia rejestratorów 

(recepcjonistów), na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138, 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 

http://ur.krakow.pl/
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26. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 25 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania 

ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu. 

27. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 

w tym wezwaniu wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłożyć  wskazane poniżej dowody 

potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 25 czynności: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie  umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                      

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

28. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopi dokumentów wskazanych w pkt 27 lub przedłożenie ich                      

z uchybieniem określonego przez Zamawiającego terminu, będzie traktowane jako niewypełnienie przez 

Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało 

obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 

29. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących okolicznościach, w wysokości: 

- za niezatrudnienie każdej osoby, o której mowa w pkt 27 – 100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby 

niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę, 

- za brak dostarczenia w wyznaczonym terminie dowodów, o których mowa w pkt 27 w wysokości 

0,01% wynagrodzenia brutto określonego przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do Ogłoszenia –

Formularz OFERTA, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

30. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od każdej osoby wykonujących czynności wskazane w pkt 25 

oświadczenia: 

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, w związku z realizacją umowy zawartej w 

wyniku udzielenia niniejszego zamówienia, oraz 

- o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie w celu ich przetwarzania, w związku z realizacją umowy. 

  Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy w przedmiocie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi załącznik 

nr 3 do Ogłoszenia.  

http://ur.krakow.pl/
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31. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 25 czynności  po 

rozpoczęciu realizacji zamówienia (tj. przyjęcia pierwszej osoby skierowanej przez Zamawiającego). 

32. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

33.  Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych do 

zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach osobowych wykonujących czynności wskazane                       

w pkt 25. 

34.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

35.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

36.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

37.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

38.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających (o których mowa                 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). 

 

IV.  Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy, począwszy od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 

2019 r. z zastrzeżeniem pkt 2 

2. Zamówienie (umowa) wygasa, w zależności co nastąpi wcześniej: 

- w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 załącznika nr 3 do 

Ogłoszenia Istotne Postanowienia Umowy,  

- z dniem, w którym kończy się jej okres obowiązywania, niezależnie od tego czy wynagrodzenie wypłacone 

Wykonawcy osiągnęło kwotę brutto wskazaną w §3 ust. 1 (istotnych postanowień umowy) umowy - 

załącznik nr 3 do Ogłoszenia.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.  
1. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału                        

w postępowaniu: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:                              

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 

- został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, co uprawnia go do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności leczniczej, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638); 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy                                  

z Wykonawców  musi być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie/                             

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie/                                    

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności. 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów 

złożonych przez Wykonawcę, o których mowa poniżej w Rozdziale VI, na zasadzie spełnia – nie spełnia.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) Zamawiający (w celu oceny czy wykonawca polegając na 

http://ur.krakow.pl/
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zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów) żąda złożenia dokumentów, które określają w szczególności: 

 - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia  

publicznego, 

 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału                          

w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zrealizuje te usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego 

pełnomocnika, o którym mowa wyżej.  

5. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 

VI. Zawartość oferty, w tym oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 
1. Dokumenty i oświadczenia, które każdy Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: 

1) Wypełniony i podpisany formularz (druk) „OFERTA” – stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

2) Wypełniony i podpisany formularz „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/ Formularz 

cenowy” – stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 
3) Odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

4)  Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego 

imieniu (w tym także pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo (oryginał albo kopia): 

- Dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy 

składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych 

(np. z odpisu z właściwego rejestru). 

- Dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania                          

w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Zgodnie z art. 23.ust.2 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wymagana jest forma, 

rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. W przypadku złożenia kopi 

pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem. 

Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentu na spełnienie warunku udziału w postępowaniu lub będzie  on 

błędny, niekompletny Zamawiający wezwie do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, , chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

2. Forma oświadczeń i dokumentów: 

Formy złożenia oświadczeń i dokumentów wskazane zostały w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju                                          

z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), przy czym: 

- oświadczenia o których mowa w w/w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców składane są w oryginale, 

http://ur.krakow.pl/
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- dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż w/w oświadczenia, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego przedstawione w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” muszą być podpisane przez przedstawiciela 

(przedstawicieli) wykonawcy upoważnionego do reprezentowania firmy, zgodnie ze wskazaniem zawartym 

w załączonym do oferty dokumencie upoważniającym wykonawcę do występowania w obrocie prawnym. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów, 

wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości.  

 

VII.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego w wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów. 

1. Wszelkie zapytania, wnioski lub informacje dotyczące wyjaśnień treści Ogłoszenia można przesłać za 

pośrednictwem faksu na numer 12/ 662-44-10 lub poczty elektronicznej (skan pisma) na adres e-mail: 

p.zurek@urk.edu.pl lub pismem na adres pocztowy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie, al. Mickiewicza 21, 21-120 Kraków. 

2. Oświadczenia woli należy składać w formie pisemnej. Dla zachowania terminu, Zamawiający dopuszcza 

ich przesłanie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej  (skan pisma), jednakże następnie ich 

treść należy niezwłocznie potwierdzić pismem przesłanym na adres pocztowy wskazany w pkt 1, z 

zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Ofertę wraz z załącznikami, pełnomocnictwa oraz dokumenty i oświadczenia, a także wszelkie inne 

dokumenty i oświadczenia w stosunku do których przepisy prawa przewidują formę pisemną lub formę tę 

zastrzeżono w Ogłoszeniu – winny być złożone w formie pisemnej w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem 

faksu lub pocztą elektroniczą, każde ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

potrzymania. 

5. Zamawiający nie przewiduje, za zasadzie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zwołania zebrania wszystkich 

wykonawców. 

6. Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa polowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie po upływie ww. terminu, lub jeżeli wniosek 

będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

którym mowa w pkt 6. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

Ogłoszenie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: 

www.dzp.ur.krakow.pl. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: 

Paulina Żurek, Dział Zamówień Publicznych, tel. 12/662-44-12, Kraków al. Mickiewicza 21, pok. nr 37.  

 

VIII. Okres związania ofertą 

1. Termin związania oferta wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin zawiązania ofertą                 

z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

http://ur.krakow.pl/
mailto:p.zurek@urk.edu.pl
http://www.dzp.ur.krakow.pl/
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zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

2. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona według postanowień niniejszego Ogłoszenia. 

3. Druk „OFERTA” wraz ze stanowiącymi integralną część załącznikami, powinien zostać wypełniony 

przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w Ogłoszeniu, bez 

dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. 

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna być czytelna. W przypadku 

załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku wykonawca zobowiązany jest załączyć 

do oferty ich tłumaczenie na język polski. 

5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany lub poprawki, muszą być parafowane przez 

osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione przy 

badaniu oferty. 

6. Wykonawca powinien ponumerować wszystkie strony oferty oraz wpisać liczbę stron w druku 

„OFERTA”. 

7. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie – długopisem lub nieścieralnym atramentem, na 

maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim, w formie zapewniającej 

pełną czytelność jej treści. 

8. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę, przy czym co najmniej 

ostatnia strona oferty i każdego załącznika winna być opatrzona imienna pieczątka i podpisem osoby lub 

osób podpisujących ofertę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być podpisane lub parafowane 

przez wykonawcę. 

9. Zaleca się, aby dokumenty stanowiące ofertę były zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.)                      

w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie) oraz kolejno ponumerowane. 

10. Jeżeli wykonawca składa zastrzeżenie, że część informacji zawartych w ofercie stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z 

czym nie mogą być one udostępnione, wówczas informacje te muszą być dołączone do oferty w 

oddzielnej kopercie, opatrzonej stosowna klauzulę, np. „Zastrzeżona część oferty”. Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

11. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 

tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem wykonawcy (numer tel. i fax) oraz 

opisane: 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 

„Oferta na  świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego  

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” 

Nr zamówienia DZP-291-268/2018 

„nie otwierać przed 07.02.2018 r. godz. 10:30” 

 

Uwaga: 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje złożenia oferty, niezgodnie z podanym 

wyżej opisem. Złożenie oferty niezgodnej z ww. opisem będzie skutkowało potraktowaniem jej jako 

zwykłej korespondencji. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę wyłącznie przed upływem 

terminu do składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o zmianie musi być opisane             

w sposób wskazany w pkt 11 i dodatkowo opatrzony napisem ”ZMIANA”. 

 

 

http://ur.krakow.pl/
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X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w budynku głównym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja                            

w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków (Kancelaria Uczelni – pokój nr 7). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2018 r. o godz. 10:00. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków – pok. nr 35 – Dział Zamówień 

Publicznych. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowania zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej wymagane przepisami 

ustawy informacje dotyczące: 

- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wszystkie ceny podane przez Wykonawcę w Ofercie  muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN)                

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. zaokrąglone do pełnych groszy). 

2. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być 

uwzględnione składniki takie jak: koszty badań profilaktycznych, innych usług medycznych oraz wszelkie 

inne świadczenia/czynności, zakładany zysk, narzuty, ubezpieczenia, wszelkie podatki, naliczone według 

obowiązujących przepisów, w tym należny podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze, nawet jeśli 

nie zostały wprost ujęte w przedmiocie zamówienia. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

4. Termin płatności faktury(liczony od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT w 

formie pisemnej) wymagany przez Zamawiającego wynos 21 dni kalendarzowych. Wynagrodzenie będzie 

płacone z dołu za faktycznie wykonane świadczenia, w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Faktura 

zostanie dostarczona do Zamawiającego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, bezpośrednio 

następującego po danym miesiącu rozliczeniowym.  

5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na comiesięcznej fakturze. Za 

dzień zapłaty uznaje się dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego polecenia przelewu. Szczegóły 

dotyczące sposobu zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określa załącznik nr 3 do 

Ogłoszenia – Istotne Postanowienia Umowy. 

6.  Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu ceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku.   

 

 

XII. Kryteria oceny ofert 

1. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się 

kryteriami (i ich wagą): 

 

http://ur.krakow.pl/
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Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium % 

(=pkt) 

1. Cena 95 

2. Rabat na pozostałe badania/usługi medyczne 5 

Razem: 100 

 

2. Sposób obliczania wartości punktowej danego kryterium oceny: 

Wartość punktowa kryterium – Cena (cena brutto oferty)  

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 95 pkt. Wartość punktowa wyliczana będzie wg. 

wzoru: 

 

C = (Cmin/Co) x 95  

 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium „Cena” 

Cmin – najniższa oferowana cena, spośród ofert podlegających ocenie 

Co – cena rozpatrywanej oferty 

Podstawa do przyznania punktów w tym kryterium będzie stosowne oświadczenie Wykonawcy zawarte                   

w ofercie (Formularz OFERTA – załącznik nr 1 do Ogłoszenia). 

 

3. Wartość punktowa kryterium nr 2 – Rabat na pozostałe badania/usługi medyczne  

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 5 pkt. Wartość punktowa wyliczona będzie wg. 

wzoru: 

R = (Ro/Rn) x 5 

 

gdzie: 

R – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium „Rabat na pozostałe badania/usługi 

medyczne” 

Ro – Rabat w ocenianej ofercie 

Rn – Najwyższy oferowany rabat spośród ocenianych ofert 

Podstawa do przyznania punktów w tym kryterium będzie stosowne oświadczenie Wykonawcy w sprawie 

zaoferowania rabatu na pozostałe badania/usługi medyczne zawarte w ofercie (Formularz OFERTA – 

załącznik nr 1 do Ogłoszenia). W razie niezaoferowania rabatu czy zaoferowania rabatu równego 0 (zero) – 

Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

Rabat musi być podany liczbą całkowitą. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje „rabat na pozostałe 

badania/usługi medyczne” nie liczbą całkowitą zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada 

treści Ogłoszenia.  

Kryterium „rabat na pozostałe badania/usługi medyczne” należy rozumieć jako rabat jakiego Wykonawca 

będzie udzielał w przypadku świadczenia ewentualnych innych (dodatkowych) badań lub konsultacji 

specjalistycznych nie ujętych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowym 

załącznik nr 2 do Ogłoszenia, zleconych przez lekarza medycyny pracy, koniecznych do wydania orzeczenia 

lekarskiego. Rabat zostanie wpisany do umowy i będzie liczony od cen wyszczególnionych w „Cenniku 

Usług Medycznych Wykonawcy” stanowiący załącznik do złożonej oferty.   

  

 

Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru: 
 

P = C + R 

 

gdzie: 

P - punkty przyznane ofercie w kryteriach oceny ofert 

C – liczba punktów dla kryterium nr 1 „Cena” 

R – liczba punktów dla kryterium nr 2 „Rabat na pozostałe badania/usługi medyczne” 

http://ur.krakow.pl/
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4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów, przyznanych 

zgodnie z powyższymi zasadami, czyli ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów. Liczba punktów przyznana poszczególnym oferta zostanie obliczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. W przypadku osiągnięcia jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, 

Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym ofert 

dodatkowych. Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

 

XIII. Informacje o trybie badania i oceny ofert 
1. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

 Oczywiste omyłki pisarskie, 

 Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty. 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

3. Zgodę na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodującej 

istotnych zmian w treści oferty należy wyrazić w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:  

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem dotyczącym 

poprawienia omyłek, 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

- zawiera rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

- Wykonawca w terminie 3 dni nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności 

oferty z Ogłoszeniem, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 

- Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 

- Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, 

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XIV. Informacja o wyniku postępowania 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznana ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i punktację, 

 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert,  

 unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej. 

 

XV. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.                                     

W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 

unieważnienia. 

 

 

http://ur.krakow.pl/
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XVI. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.  

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu aktualnie 

obowiązujący Cennik Usług Medycznych, który będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy                                

(3 egzemplarze). 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i ocen, chyba że zachodzić będą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

4. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.   

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 3 Istotne Postanowienia 

Umowy. 

2. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 3 do 

Ogłoszenia. 

 

 

 

Kraków, dnia 29.01.2018 r. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

            (podpis i pieczęć Zamawiającego)   

http://ur.krakow.pl/

