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Ogłoszenie o zamówieniu 
Usługi

Usługa przeprowadzenia: badań laboratoryjnych, obrazowych, zabiegów rehabilitacyjnych oraz 
wizyt lekarskich dla 60 pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach - uczestników 

projektu...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2. ) Nazwa zamawiającego: POWIAT KIELECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1. ) Ulica: ul. Wrzosowa 44

1.5.2. ) Miejscowość: Kielce

1.5.3. ) Kod pocztowy: 25-211

1.5.4. ) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5. ) Kraj: Polska

1.5.6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9. ) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.kielce.pl

1.5.10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.kielce.pl/

1.6. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - 
jednostka samorządu terytorialnego

1.7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia: badań laboratoryjnych, obrazowych, zabiegów rehabilitacyjnych oraz 
wizyt lekarskich dla 60 pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach - uczestników 
projektu...

2.4. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb411 b81 -1168-11 ec-b885-f28f91688073

2.5. ) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00177857/01

2.6. ) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7. ) Data ogłoszenia: 2021-09-13 08:18

2.8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9. ) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004312/08/P

2.10. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Usługa przeprowadzenia: badań laboratoryjnych, obrazowych, zabiegów rehabilitacyjnych 
oraz wizyt lekarskich dla 60 pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach - uczestników 
projektu...

2.11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15. ) Nazwa projektu lub programu

Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności 
zawodowej, pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach

2.16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ;https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W 
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się drogą elektroniczną przy użyciu:
- miniPortalu - ,https://miniportal.uzp.gov.pl
- ePUAPu - ;https://epuap.gov.pl/wps/portal
adres skrzynki ePUAP: /9692uwmtmt/skrytka
e-mail do korespondencji: zamowienia@powiat.kielce.pl

3.8.)  Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi 
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie 
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.)  Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z rozdz. XXVI SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2. ) Numer referencyjny: SR-II.272.1.7.2021

4.1.3. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9. ) Liczba części: 2

4.1.10. ) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11. ) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu 
wykonawcy: Nie

4.1.13.)  Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie 
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I:
1. Wykonanie badań laboratoryjnych i obrazowych - maksymalnie do 30 czerwca 2022r.
2. Realizacja wizyt specjalistycznych - maksymalnie do 30 czerwca 2022r.
3. Realizacja pakietów rehabilitacyjnych - maksymalnie do 1 grudnia 2022r.
Pakiet „Dbaj o zdrowie”
1.1 Układ ruchu:
• wykonanie badań laboratoryjnych: kwas moczowy, czynnik reumatoidalny, ASO, CRP 
ILOŚCIOWO, OB, WAPŃ, FOSFORANY, TSH, WITAMINA D3- 25 OH W SUROWICY,
• wykonanie badań obrazowych: RTG kręgosłupa (ode. lędź. lub szyjny w zależności od 
zgłaszanych dolegliwości), densymetrię kości, USG kolana lewego lub prawego w zależności od 
zgłaszanych dolegliwości.
• Obligatoryjne konsultacje lekarskie u dwóch lekarzy specjalistów: Neurologa oraz 
Reumatologa.
• Realizacja trzech zabiegów rehabilitacyjnych, zleconych przez specjalistów rehabilitacji, 
spośród następujących rodzajów zabiegów:
-10 x masaż klasyczny kręgosłupa (minimalny czas trwania 30 minut),
-10 x krioterapia (czas trwania według zaleceń specjalisty),
-10 x ćwiczenia indywidualne (minimalny czas trwania 30 minut),
- 10 x laser (czas trwania według zaleceń specjalisty),
-10 x ultradźwięki (czas trwania według zaleceń specjalisty),
- 10 x magnetoterapia (czas trwania według zaleceń specjalisty).
UWAGA! Płatność za usługi rehabilitacyjne będzie uzależniona od rodzaju zabiegów zleconych 
przez lekarzy specjalistów, tzn. ilość zabiegów dla danej osoby x cena z oferty.
1.2. Układ krwionośny:
• wykonanie badań laboratoryjnych: lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy), 
kinaza keratynowa, AST, ALT, jonogram (sód i potas), magnez,
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• wykonanie badań obrazowych: EKG, ECHO SERCA,
• obligatoryjna konsultacja specjalisty Kardiologa.
1.3. Układ krążenia obwodowy:
• wykonanie badań laboratoryjnych: d-dimery, APTT,
• wykonanie badań obrazowych: Doppler żył obu kończyn dolnych,
• obligatoryjna konsultacja u specjalisty Chirurga naczyniowego.
1.4. Okulista - konsultacja specjalisty Okulisty połączona z badaniem dna oka w kierunku zaćmy 
oraz badanie pola widzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.)  Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-01

4.2.11. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.)  Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na 
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.)  Kryteria oceny ofert:

4.3.1. ) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdz. XX SWZ

4.3.2. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5. ) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6. ) Waga: 100

4.3.10.)  Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet 
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.)  Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II:
1. Realizacja indywidualnych konsultacji z psychologiem - maksymalnie do 30 czerwca 2022r.
2. Realizacja grupowych konsultacji z psychologiem (pracownik) - maksymalnie do 30 czerwca 
2022r.
3. Realizacja grupowych konsultacji z psychologiem (kadra kierownicza) - maksymalnie do 30 
czerwca 2022r.
Pakiet „Punkt Indywidualnego oraz grupowego wsparcia psychologicznego”
2.1. Zorganizowanie indywidualnych konsultacji z psychologiem dla 60 osób (50 K, 10 M), 44- 
pracownicy, 16 - kadra kierownicza), po 4 godziny (240 min.), w godzinach popołudniowych (od 
godz. 13:00 do 17:00), zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. Łączny czas konsultacji psychologicznych wyniesie 240h (14.400 
min.). W założeniach konsultacje muszą się odbywać w dniach roboczych od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 13:00 do 17:00 i w odstępach 1-tygodniowych dla danego uczestnika 
projektu. Wykluczone jest przeprowadzenie konsultacji dla jednej osoby w ilości innej niż 1h na 
tydzień. Konsultacje muszą odbywać się w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. 
Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. Zamawiający zapewnia nieodpłatnie pomieszczenie na potrzeby 
konsultacji. Dojazd psychologa nie jest refundowany w ramach umowy.
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2.2. Zorganizowanie grupowych konsultacji z psychologiem osobno dla: 44 pracowników (39 K i 
5 M) oraz osobno dla kadry kierowniczej w ilości 16 osób (11 K, 5 M). Zajęcia odbywać się 
muszą w godzinach popołudniowych od godz. 13:00 do 17:00, zgodnie z harmonogramem 
przygotowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby 
Konsultacje odbywały się według następujących wytycznych:
Zajęcia dla 44 pracowników (39 K i 5 M) podzielonych na 4 grupy (po 11 osób), w ilości 4 
spotkań po 4 godziny zegarowe (16 godzin na jedną grupę). Czas trwania dla wszystkich grup 
łącznie wynosi 64 godziny (3.840 min.).
Zajęcia dla 16 osób z kadry kierowniczej (11 K, 5 M) - jedna grupa (16-osobowa) w ilości 4 
spotkań po 4 godziny zegarowe. Łącznie 16 godzin (960 min.).
Łączny czas grupowych konsultacji psychologicznych dla pracowników oraz kadry kierowniczej 
wynosi 80 godzin (4.800 min.).
Konsultacje muszą odbywać się w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 
44, 25-211 Kielce. Zamawiający zapewnia nieodpłatnie pomieszczenie na potrzeby konsultacji. 
Dojazd psychologa nie jest refundowany w ramach umowy.
Zakres indywidualnych oraz grupowych konsultacji psychologicznych obejmować powinien takie 
zagadnienia jak: radzenie sobie ze stresem, budowanie motywacji i zaangażowania, 
rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka wypalenia zawodowego, a dla kadry kierowniczej: 
mechanizmy motywowania pracowników, kreatywność w zarządzaniu zespołem, rozwiązywanie 
konfliktów w zespole.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.)  Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.)  Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na 
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3. ) Kryteria oceny ofert:

4.3.1. ) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdz. XX SWZ

4.3.2. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5. ) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6. ) Waga: 100

4.3.10.)  Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet 
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2. ) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.)  Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu:
1) spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) niepodleganiu wykluczeniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym 
zakresie. Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów:
posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. są 
wpisani do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. 
zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w danej części zamówienia.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą.
Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownego wpisu przez cały okres trwania umowy oraz 
okazywania go Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W przypadku, gdyby dotychczasowy 
wpis wygasł lub został cofnięty w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić nowy wpis w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania 
dotychczasowego.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu 
do warunku określonego w pkt 2), warunek posiadania wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
a) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje nw. osobami, 
które posiadają kwalifikacje zawodowe do udzielania usług medycznych, w tym:
- dla Części I: min. 1 specjalistą neurologiem, min. 1 specjalistą reumatologiem, min. 1 
specjalistą kardiologiem oraz min. 1 specjalistą chirurgiem naczyniowym,
- dla Części II: min. 1 specjalistą psychologiem.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć Wykaz osób, skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług medycznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wraz z Wykazem przedłoży 
uwierzytelnione kopie dyplomów uzyskania tytułu specjalisty we wskazanych powyżej 
dziedzinach, wydanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu 
specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1297), potwierdzające te kwalifikacje;
b) spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, w tym: 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. min. 1 placówką medyczną 
usytuowaną na terenie miasta Kielce, wyposażoną w aparaturę oraz sprzęt medyczny, 
niezbędne do przeprowadzenia badań opisanych w OPZ.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie. Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
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Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym 
zakresie. Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu.

5.5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 
Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty (w 
danej części zamówienia) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późń. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do 
SWZ;
2) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 3), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu: Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem 
najkorzystniejszej oferty (w danej części zamówienia) wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Wzór wykazu stanowi Załącznik 
nr 5 do SWZ wraz z uwierzytelnionymi kopiami dyplomów uzyskania tytułu specjalisty w wymaganych 
dziedzinach, wydanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w 
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1297), 
potwierdzające kwalifikacje tych osób;
2) Odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

5.11.)  Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie 
podmiotu o udostępnieniu zasobów, wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale V ust. 3 
SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 
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których mowa w rozdziale VII ust. 2 SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia zamierzają 
realizować poszczególni Wykonawcy.
3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez 
pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej 
czynności.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.)  Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VII ust. 3 SWZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: 
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.)  Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych oraz w SWZ, w szczególności:
1) zmiany terminu wykonania umowy w następstwie:
a) przyczyn zależnych od Instytucji Zarządzającej Projektem, w szczególności ze względu na 
możliwość wydłużenia terminu realizacji i rozliczenia projektu;
b) zmian wytycznych w oparciu, o które realizowany jest projekt oraz zmian lub aktualizacji 
harmonogramu realizacji projektu, będących następstwem decyzji Instytucji Zarządzającej 
Projektem;
c) zmian stanu prawnego - w oparciu o który jest realizowany przedmiot umowy.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, termin realizacji 
przedmiotu umowy może zostać odpowiednio przedłużony, o czas niezbędny do należytego 

2021-09-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



Ogłoszenie nr 2021/BZP 00177857/01 z dnia 2021-09-13

zakończenia przedmiotu umowy lub jej etapów w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności;
2) przesunięcia terminu wykonania umowy, gdy na realizację przedmiotu umowy wpłyną lub 
będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby 
wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:
- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
przedmiotu umowy,
- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 
marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 
wykonania umowy zgodnie z jej treścią;
3) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy - zmiana taka 
może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż 
proponowana inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) wykazane w stopniu nie 
mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany takiej 
osoby musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 
Zamawiającego.
2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie ceny, Zamawiający przewiduje 
zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto będzie 
podlegać waloryzacji o różnicę w kwocie podatku VAT, wynikającej ze zmiany stawki podatku na 
stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego.
3. Strony umowy dopuszczają zmianę umowy w przypadku wystąpienia działania siły wyższej.
4. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję 
zmian leży obowiązek udokumentowania powstałej okoliczności.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.)  Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety 
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1. ) Termin składania ofert: 2021-09-21 09:00

8.2. ) Miejsce składania ofert: miniPortal - , ePUAP -
, adres skrzynki ePUAP: /9692uwmtmt/skrytka

https://miniportal.uzp.gov.pl  
https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3. ) Termin otwarcia ofert: 2021-09-21 12:00

8.4. ) Termin związania ofertą: do 2021-10-20

STAR T A

M iros Gębski
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