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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach procedury przewidzianej dla 
zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 750.000 euro.  
 
 
 

Kraków, dn. 01.02.2019 roku 
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I. Nazwa, adres i dane kontaktowe zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia 
publicznego, informacje o procedurze oraz miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
1. Zamawiający:  

UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21 
NIP:  675-000-21-18,   REGON: 000001815 
tel.  +48 12 662-44-12, fax. +48 12 662-44-10 
http:  www.urk.edu.pl  

www.dzp.urk.edu.pl   
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach procedury przewidzianej dla 
zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zgodnie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 750.000 euro. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez zamawiającego  
i wykonawców, stosuje się zapisy niniejszego ogłoszenia, a także  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). 
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

1) Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-
spoleczne.html  

2)   strona internetowa: https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4299  
3) tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: parter Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie – Dział Zamówień Publicznych (obok pok. nr 35)    
 

II. 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://www.urk.edu.pl/
http://www.dzp.urk.edu.pl/
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html
https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4299
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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 2018 r., poz. 1155), 
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. 2018 r., poz. 151), 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 511), 

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 2018 r., poz. 1155), 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 zaoferowana przez Wykonawcę jest szacunkowa i jest uzależniona od ilości 
faktycznie zrealizowanych określonych umową świadczeń wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego.  

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 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002067
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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 29 (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 pozycji 23 
(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, 
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 oraz recepty)                   

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) 
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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 2018 r., poz. 1155). 

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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  

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. 

 
III. Termin realizacji zamówienia 
Zamówienie będzie realizowane w okresie  24 miesięcy, począwszy od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 28 lutego 2021 
roku. 

  

IV. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w niniejszym postępowaniu w zakresie: 
 
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

1) 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 2018 r., poz. 2190 ze zm.); 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy  z Wykonawców  musi być 
wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

związanej z przedmiotem zamówienia.  
2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca Odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą 
 3) Zmawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę,  

na   zasadzie „spełnia – nie spełnia”.  
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V. Podstawy do wykluczenia z postępowania 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
w następujących przesłankach: 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony  
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny,  
c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub 
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,  
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy  
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  
w postępowaniu;  

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 
i 544);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w przesłankach określonych w pkt 1 ppkt 1)-11), wykonawca 
składa w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia, oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie 
podlega wykluczeniu z postępowania w przesłankach określonych w pkt 1 ppkt 1)-11) niniejszego rozdziału. 
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3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w przesłance określonej w pkt 1 ppkt 12), wykonawca w terminie 
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, pod adresem https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4299 oraz 
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html informacji z otwarcia ofert, 
składa zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.  
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1 ppkt 2) i 3) oraz 5)-9) niniejszego rozdziału, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4 niniejszego rozdziału.  
 

VI. Wykaz dokumentów składanych przez wszystkich wykonawców ubiegających się  
o udzielenie zamówienia oraz zasady i forma składania dokumentów 
1. Zamawiający żąda od wszystkich wykonawców złożenia następujących dokumentów: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta”.  
         Wykonawca złoży zamawiającemu wypełniony i podpisany Formularz  

    2) Załącznik nr 2 – Formularz „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy” 
 Wykonawca złoży zamawiającemu wypełniony i podpisany Formularz 
    3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy. 

Wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, w którym m.in. potwierdzi,  
że spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w przesłankach określonych  
w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. 

4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie 
notarialnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5) Odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.  
2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, a także dodatkowych, innych dokumentów, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia 
lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 

 

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, pod adresem https://dzp.urk.edu.pl /index/site/4299 
oraz https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html informacji z otwarcia ofert, 
wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa odrębnie każdy  
z nich. 

2) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3) Załącznik nr5 stanowi wzór wymaganego oświadczenia. 
4) Oświadczenie składa się w oryginalne. 

 
4. Zasady i forma składania dokumentów wymaganych w postępowaniu: 

1) Dokumenty, inne niż oświadczenia, wymagane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VI pkt 1 wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. 

2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 

https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4299
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html
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lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

3) Oświadczenia, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są  
w oryginale. 

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,  

o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

6) Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób 
zapewniający czytelność tekstu.  

7) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
8) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej 

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może 
żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

9) Zamawiający zabrania, jakiegokolwiek usuwania, zmieniania lub skracania treści zawartych w załącznikach 
edytowalnych, w szczególności oświadczeń składanych przez wykonawców.  

10) Zamawiający, jeżeli uzna, że jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, wówczas może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.  

11) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

12) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

VII. Podwykonawstwo oraz wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
1. Podwykonawstwo 

 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. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 
dokumentów. 

2) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać: 
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a) wskazanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 
b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
c) ustanowionego pełnomocnika oraz 
d) zakres jego umocowania, a także 
e) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia. 
3) Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność  

z oryginałem. 
4)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa odrębnie każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument potwierdzający spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu, składa, co najmniej jeden z nich, który ten warunek spełnia.  

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do grupy kapitałowej składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie.  

6) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 
8) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 
 

VIII. Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
między zamawiającym, a wykonawcami 
1. Komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego,                 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu pod 
nr tel. +48 12 662 44 10 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (skan pisma) e-mail: paulina.zurek@urk.edu.pl  
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faksem lub drogą elektroniczną wszelkich dokumentów związanych                     
z postępowaniem przetargowym, a zwłaszcza takich jak: 

1) wnioski (zapytania) do ogłoszenia, 
2) odpowiedzi na pytania lub modyfikacje treści ogłoszenia, 
3) zawiadomienia o wyborze/odrzuceniu oferty oraz o wykluczeniu wykonawców, 
4) wyjaśnienia składane przez wykonawców. 

3. Zamawiający preferuje komunikowanie się z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (drogą 
e-mailową). 
4. Wykonawca, który przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksu przesłał zamawiającemu oświadczenia, 
zobowiązany jest niezwłocznie do dostarczenia zamawiającemu osobiście za pośrednictwem posłańca lub operatora 
pocztowego, oryginałów przesłanych wcześniej dokumentów. 

5. Wszelkie oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty, oferty, pisma, wnioski oraz oświadczenia,  
muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

7. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pytań oraz pozostałych informacji przekazywanych drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda  
w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. W przypadku braku jej potwierdzenia przez wykonawcę 
istnieje domniemanie, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub podany przez 
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią tego pisma.  

8. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl/ 
index/site/4299 oraz https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html . 
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu i załączników. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 

mailto:paulina.zurek@urk.edu.pl
https://dzp.urk.edu.pl/%20index/site/4299
https://dzp.urk.edu.pl/%20index/site/4299
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html
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wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie wskazanego wyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
wówczas zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań.  
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zamawiający przekaże wykonawcom przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, a także zamieszczając wyjaśnienia na swojej stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl/ 
index/site/4299 oraz https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html, bez 
ujawniania źródeł zapytania. 
11. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej pod adresem 
wskazanym wyżej. 
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano 
ogłoszenie o zamówieniu, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, pod adresem wskazanym wyżej. 
13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 
14. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: Paulina Żurek, Dział Zamówień 
Publicznych, tel. 12 662-44-12, 31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21. 

 

IX. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,  
że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, maszynie do pisania lub 
odręcznie długopisem, bądź niezmywalnym atramentem. 
4. Oferta musi być sporządzona w całości, czytelnie, opatrzona datą jej sporządzenia oraz podpisem osoby 
upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według 
postanowień niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 
6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego oraz formularza cenowego, stanowiących 
załączniki do niniejszego ogłoszenia.  
7. Zamawiający zaleca, aby: 

1) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (wraz z załącznikami do oferty) muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub posiadające właściwe pełnomocnictwo, 

2) kartki oferty były trwale spięte (np. w skoroszyt), a każde zapisane strony oferty wraz z załącznikami były 
parafowane i oznaczone kolejnymi numerami. 

8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w obrocie prawnym zgodnie  

z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze lub pełnomocnika, 
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej 

czynności prawnej, co powinno wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty.  
9. Ofertę należy starannie zapakować w zamknięte, nieprzezroczyste opakowanie (np. w kopertę) oraz czytelnie opisać 
według poniższego schematu: 
 

NADAWCA: 
Nazwa i adres wykonawcy 
Nr tel./fax 
(pieczęć lub czytelne wypełnienie) 

                                                        ADRESAT: 

https://dzp.urk.edu.pl/%20index/site/4299
https://dzp.urk.edu.pl/%20index/site/4299
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html
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                                                                                                                                               UNIWERSYTET ROLNICZY 
                                                                                                                                  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

                                                                                                                                       31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21 
 

Oferta na zadanie pn. „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie” 

Numer referencyjny: DZP-291-130/2019 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ 11.02.2019 r. godz. 10:30 
 

 
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z podanym wyżej 
opisem. Złożenie oferty niezgodnie z ww. opisem będzie skutkowało potraktowaniem jej, jako zwykłej korespondencji. 
 
10. Zmiana lub wycofanie oferty 

1) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
2) O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie zawiadomić zamawiającego, przed upływem 

terminu składania ofert. 
3) Pismo należy złożyć zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 8 niniejszego rozdziału, oznaczając 

dodatkowo słowami: „WYCOFANIE OFERTY” lub „ZMIANA OFERTY”. 
4) Zamawiający żąda, aby do pisma o wycofaniu oferty, załączony był dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej informację do reprezentowania wykonawcy. 
11. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. Dlatego ważne jest czytelne podanie 
nazwy i adresu wykonawcy na kopercie.  
12. Tajemnica przedsiębiorstwa 

1) Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), wówczas muszą one być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający zaleca umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty 
(ostatnie strony w ofercie) lub w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty. 

2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Kancelarii Uczelni (pokój nr 7 na parterze) Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie znajdującego się pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21            
w terminie do dnia: 11.02.2019 r. do godz. 1000. 
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu do siedziby zamawiającego, a nie nadania przez 
wykonawcę (np. za pośrednictwem operatora pocztowego). 
3. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 35 na parterze) Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie znajdującego się pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21,  
w dniu: 11.02.2019 r.  o godz. 1030. 
4. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, członek komisji przetargowej poda kwotę, jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Członek komisji przetargowej poda nazwy (firmy) wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące 
ceny oraz pozostałych kryteriów oceny.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl 
/index/site/4299 oraz https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html
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3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
8. Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert, po wcześniejszym złożeniu wniosku o wgląd,                   
w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (pok. nr 37).  
 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 
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. 
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. 
  

XIII. Kryterium i sposób oceny ofert 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie 
podlegał wykluczeniu z postępowania.  
2. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny ofert: 
 

 
Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium % 

(=pkt) 

1. Cena 95 

2. Rabat na pozostałe badania/usługi medyczne 5 

Razem: 100 

 
1. 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 
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Podstawa do przyznania punktów w tym kryterium będzie stosowne oświadczenie Wykonawcy zawarte w ofercie 
(Formularz OFERTA – załącznik nr 1 do Ogłoszenia). 
 
2. 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” 
 
3. 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. 
 
Zgodnie z art. 2 pkt 1) ustawy Pzp: „Ilekroć w ustawie jest mowa o cenie - należy przez to rozumieć cenę 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. poz. 915). Tam zaś definicja została 
zakreślona w następujący sposób: 
Art. 3 ust. 1: 
1) cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;   
2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również 
stawkę taryfową.  
 
 

XIV. Przesłanki odrzucenia oferty 
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, 
2) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 
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4) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu,  
6) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

2. Oferta odrzucona nie podlega ocenie.  
 

XV. Przesłanki unieważnienia postępowania 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
2. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
3. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
4. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najtańszej oferty.     
 

XVI. Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy 
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.   
 

XIX. Postanowienia końcowe 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym                                      
w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny 
ofert.  
2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, wszystkich wykonawców o: 

1) 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 przyznaną ofertom, 

2) unieważnieniu postępowania, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
4) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o powodach odrzucenia oferty.  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
3. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl /index/site/4299  oraz  
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html informacje, o których mowa  
w pkt 2 ppkt 1) i 2) niniejszego rozdziału. 
4. Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych, 
2) składania ofert wariantowych, 
3) zawarcia umowy ramowej, 

https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,312053,zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html
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4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
6) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści 
złożonej przez niego oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a także dokumentów określonych w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3), 4), 
5), dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości – 
zamawiający wzywa ich do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
15. Dokumenty określone w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) i 2)  nie podlegają uzupełnieniu, ani wyjaśnieniu.  
16. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XX. Obowiązki informacyjne wynikające z 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. 
1. 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 (Rozporządzenie ogólne), niniejszym informujemy, iż: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków; 

2) Uniwersytet Rolniczy powołał inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-
mail: iod@urk.edu.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla potrzeb Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”, nr zamówienia: DZP-291-130/2019 prowadzonym w ramach 
procedury przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi oraz celów związanych  
z realizacją i rozliczaniem umowy zawartej w wyniku tego postępowania (o ile dojdzie do zawarcia umowy), na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 
określonych danych osobowych wynikają z ustawy Pzp; 

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych1, 
b) Przenoszenia danych, 
c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych  

w Rozporządzeniu ogólnym; 
6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom. Ewentualnymi odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

                                                           
1 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. 

mailto:iod@urk.edu.pl
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w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp lub osoby/podmioty/organy kontrolujące, którym zamawiający 
zobowiązany jest udostępnić dokumentację postępowania; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa; 
8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora 
niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

1. Zgodnie z art 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia ogólnego, niniejszym informujemy, iż: 
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków. 
2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych: 

a)  imię, nazwisko; 
b)  służbowy numer telefonu*; 
c) posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w określonym zakresie)*; 
d) nazwa i adres pracodawcy*; 
e) podstawa zatrudnienia (rodzaj umowy), datę zawarcia umowy*; 
f) rodzaj czynności (prac) wykonywanych w ramach umowy o pracę*; 
g) fakt zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia*; 

         * jeśli dotyczy. 

3) Uniwersytet Rolniczy powołał inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu  
e-mail: iod@urk.edu.pl; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla potrzeb Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”, nr zamówienia: DZP-291-130/2019 prowadzonym w ramach 
procedury przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi oraz celów związanych  
z realizacją i rozliczaniem umowy zawartej w wyniku tego postępowania (o ile dojdzie do zawarcia umowy), na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 
określonych danych osobowych wynikają z ustawy Pzp; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych2, 
b) Przenoszenia danych, 
c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych  

w Rozporządzeniu ogólnym; 
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom. Ewentualnymi 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 Pzp, lub osoby/podmioty/organy kontrolujące, którym zamawiający 
zobowiązany jest udostępnić dokumentację postępowania. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa; 
9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora 
niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

XXI. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu 

                                                           
2 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. 

mailto:iod@urk.edu.pl
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Kraków, dnia 01.02.2019 r. 


