……………………………….
dnia ………...….. 2017 r

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
ogłasza postępowanie na:
Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla pracowników
Agencji Mienia Wojskowego

NUMER POSTĘPOWANIA: BP-DZP.7729.5.2018/99/2018
USŁUGA SPOŁECZNA O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej
„ustawą”, o wartości szacunkowej poniżej 750 000 EURO.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Zamawiającego www.amw.com.pl i w miejscu publicznie dostępnym w jego
siedzibie.
Wszystkie liczby zapisane w systemie rzymskim, które zostały użyte w niniejszym ogłoszeniu,
oznaczają numery poszczególnych rozdziałów ogłoszenia.

Nr postępowania: BP-DZP.7729.5.2018/99/2018
I. NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Godziny pracy:

dzp.bp@amw.com.pl
(+48 22) 314 99 00
www.amw.com.pl
700-1500

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 EURO, zgodnie z art. 138o
ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług zdrowotnych dla pracowników Agencji
Mienia Wojskowego oraz członków rodzin pracowników obejmujących w szczególności
konsultacje lekarskie podstawowe, konsultacje specjalistycznej opieki zdrowotnej, zabiegi
ambulatoryjne, badania laboratoryjne, badania diagnostyczne. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia Opis przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca musi być wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku O działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 160 z późn. zm.).
3. Zamawiający wymaga, aby uprawnieni pracownicy i ich rodziny mogli korzystać
z placówek medycznych Wykonawcy na terenie całej Polski.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Kody CPV: 85121000-3.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy.
9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
11. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców.
12. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, złoży stosowną informację dotyczącą
Podwykonawców w oświadczeniu własnym, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do
ogłoszenia.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa będzie świadczona przez okres 30 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy,
jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2019 r.
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
2.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż posiada minimum 10 placówek
własnych w Warszawie oraz co najmniej po jednej placówce w: Bydgoszczy, Gdyni,
Lublinie, Olsztynie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
2.2. Wykonawca musi być wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku O działalności leczniczej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).
3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryterium
oceny ofert określonym w ogłoszeniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ORAZ
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do ogłoszenia.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu (załącznik nr 3 do ogłoszenia) oraz spełnia warunki udziału
w postepowaniu - (załącznik nr 3.1 do ogłoszenia).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców.
3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej www.amw.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest złożyć:
4.1 Oświadczenie o posiadaniu minimum 10 placówek własnych w Warszawie oraz co
najmniej po jednej placówce w: Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Olsztynie, Krakowie,
Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze – załącznik nr 3.1. do ogłoszenia;
4.2. Oświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku O działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 160 z późn. zm.) – załącznik nr 3.1. do ogłoszenia.
5. Inne dokumenty: w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y)
inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć
dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.
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5.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył albo złożył wadliwy dokument, o którym mowa
w ust. 5, Zamawiający wezwie do jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo jego złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
6. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów:
1) oferta, o której mowa w ust. 1, musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem
nieważności;
2) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w ust. 2, musi być złożone w oryginale;
3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w ust. 3, musi być złożone w oryginale;
4) dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania, musi być złożony
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu;
5) każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną
do podpisywania oferty, Zamawiający nie wymaga parafowania stron niezapisanych;
6) wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski;
7) w przypadku Wykonawców, o których mowa w ust. 7, kopie dokumentów dotyczących
Wykonawcy muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne
pełnomocnictwo;
2) wymóg złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w ust. 2
oraz oświadczenie o którym mowa w ust. 3 o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, dotyczy każdego z Wykonawców.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW,
A
TAKŻE
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest sekretarz
komisji przetargowej: Pani Beata Kosakowska.
2. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adresy
wskazane w Rozdziale I, z dopiskiem: Postępowanie nr BP-DZP.7729.5.2018/99/2018.
3. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. - Prawo
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219
z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VI. Każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub e-maila.
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4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
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. W celu skrócenia czasu
przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści ogłoszenia Zamawiający prosi,
aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali
również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia, a treścią udzielonych
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert, zmienić treść ogłoszenia. Zmiana treści ogłoszenia może wynikać
z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni.
2.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w ogłoszeniu i jego
załącznikach.
2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą
i adresem Wykonawcy, z napisem:
„Agencja Mienia Wojskowego, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A
Oferta na zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla pracowników
Agencji Mienia Wojskowego
Nie otwierać przed dniem 14.12.2018 r., godz. 10:00
(Postępowanie nr BP-DZP.7729.5.2018/99/2018)”
3. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania,
komputerze lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę
(osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym postępowaniu).
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez
Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę).
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4. Zamawiający, w przypadku wątpliwości co do treści oferty bądź innych dokumentów
wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie.
5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w ust. 2, muszą być dodatkowo
oznaczone określeniem: „ZMIANA”. W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty
oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć stosowne
oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. Wycofana oferta
zostanie zwrócona Wykonawcy po sesji otwarcia ofert.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419), Wykonawca winien w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te
winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą „Dokument stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą
udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i
innych przepisów. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia
się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie dotyczące informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób
wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca w ofercie
oświadcza, iż „informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr … do nr…
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Wraz z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, Wykonawca do oferty załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez
wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych
uprawniających do dokonania zastrzeżenia. W przypadku braku wskazania w sposób
jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub
braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze
wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia,
Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek
ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom
trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji lub
niewykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa powoduje ich
odtajnienie. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania, w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
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9. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy
z 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty spowodowane
opisaniem oferty w sposób niezgodny ze wskazanym w ust. 2. W przypadku dostarczania
ofert za pośrednictwem firmy kurierskiej, opakowanie firmy kurierskiej powinno być także
oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację przesyłki jako oferty. Odpowiedzialność
za przypadkowe otwarcie lub niedostarczenie oferty w terminie wynikające z braku
właściwego oznaczenia przesyłki kurierskiej ponosi Wykonawca.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa,
parter, pok. 022 (kancelaria jawna).
2. Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2018 r. r. o godz. 09:30.
3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2
ustawy.
5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin
składania ofert, o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911
Warszawa, sala przetargowa.
6. Zamawiający informuje, iż dostęp do Agencji Mienia Wojskowego możliwy jest po
uprzednim wylegitymowaniu się w recepcji znajdującej się na parterze budynku.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty brutto należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych
groszy według zasad określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia Formularz oferty. Cena
ta nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.
2. Cena oferty brutto podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Cena powinna zawierać ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę.
4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich (PLN).
5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielnie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Obowiązek wykazania,
że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
1) cena brutto oferty - waga 100 %.
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2. Obliczenie najkorzystniejszej oferty:
Kryterium „cena brutto oferty” (C):
Punkty w tym kryterium liczone będą według następującego wzoru:
C = (Cn / Co) x 100 pkt
gdzie:
C - oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium „cena brutto oferty”,
Cn - oznacza najniższą cenę brutto zaoferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia,
Co - oznacza cenę brutto oferty badanej zaoferowaną
zamówienia.

za wykonanie przedmiotu

Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania
niniejszego ogłoszenia oraz otrzyma największą liczbą punktów.
3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który będzie miał 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.
5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza
obszaru Unii Europejskiej, w celu oceny takiej oferty zostanie doliczona do przedstawionej
w niej ceny różnica w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności,
których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych
przepisów.
6. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIV. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1. Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu.
2. Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
3. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
4. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca nie przedłuży terminu związania ofertą przed wyborem oferty
najkorzystniejszej.
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6. Złożenie jej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637).
XV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia nie wyrazi zgody na poprawienie innej omyłki,
Zamawiający odrzuci jego ofertę.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub 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.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę
kolejną w rankingu punktowym, która nie będzie podlegała odrzuceniu, a Wykonawca
który złożył ofertę nie będzie podlegał wykluczeniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku,
gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed upływem
terminu składania ofert.
XVI. INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania powierzonej części (zakresu)
zamówienia oraz firm podwykonawców przed zawarciem umowy.
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3. Złożenie oświadczenia o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu realizacji umowy.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki i zmiany umowy, na których
Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowią załącznik
nr 5 do ogłoszenia.
XIX. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego
z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26A, 00-911 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na
adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul.
Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 i 1603), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w
przypadku treści umowy przez okres 10 lat lub dłużej w przypadku umowy zawartej na
czas powyżej 10 lat, wówczas na okres jej trwania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (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);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XX. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:
1) Opis przedmiotu zamówienia.
2) Formularz oferty.
3) Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
5) Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.
6) Istotne postanowienia umowy.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla pracowników Agencji
Mienia Wojskowego”, zgodnie z poniższym:
I.

Zakres i sposób realizacji Usług zdrowotnych dla pakietu pracowniczego, rodzinnego
i partnerskiego (pracownik, partner/małżonek, dzieci Pracownika do 26 r.ż.)

1. Nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w szczególności w sytuacjach
chorobowych, leczenia i zaostrzenia chorób przewlekłych oraz pomoc w nagłych zachorowaniach.
2. Zamawiający wymaga, aby uprawnieni pracownicy i ich rodziny mogli korzystać z placówek
medycznych Wykonawcy na terenie całej Polski.
3. Konsultacje specjalistyczne obejmują:
1) wywiad,
2) poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy,
3) podjęcie właściwej decyzji terapeutycznej,
4) monitorowanie leczenia.
4. Zamawiający wymaga dostępu do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania:
1) choroby wewnętrzne – internista i/lub lekarz medycyny rodzinnej,
2) alergolog,
3) chirurg,
4) dermatolog,
5) diabetolog,
6) endokrynolog,
7) gastroenterolog,
8) ginekolog i położnik,
9) hematolog,
10) kardiolog,
11) laryngolog,
12) nefrolog,
13) neurolog,
14) okulista,
15) ortopeda,
16) pediatra,
17) pulmonolog,
18) urolog,
19) onkolog,
20) reumatolog,
21) lekarze dyżurni – lekarze dostępni w ramach dyżurów w placówkach Wykonawcy.
5. Dostęp do lekarzy pozostałych specjalności ze skierowaniem, w tym konsultacje profesorskie.
6. Zamawiający wymaga dostępu do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania
(specjaliści dziecięcy):
1) chirurg dziecięcy,
2) ortopeda dziecięcy,
3) neurolog dziecięcy,
4) okulista dziecięcy.
7. Dostęp do lekarzy pozostałych specjalności dziecięcych ze skierowaniem od lekarza pediatry.
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8. Dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania, nie mniej niż 3 porady w roku u
każdego ze specjalistów:
1) psychiatra,
2) psycholog, w tym seksuolog i androlog.
9. Zamawiający wymaga nielimitowanej liczby badań diagnostycznych i laboratoryjnych wymienionych
poniżej:
1) Diagnostyka laboratoryjna:
a) badania hematologiczne i koaguolologiczne: eozynofilia bezwzględna, leukocyty, OB, morfologia krwi
obwodowej z rozmazem, płytki krwi, retikulocyty, czas protrombinowy (tromboplastynowy, PT, INR),
czas trombinowy (TT), D-Dimery, APTT, fibrynogen,
b) badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe: białko creaktywne, ALATaminotransferaza alaninowa, ASPAT-aminotransferaza asparaginianowa, amylaza, albuminy, białko
całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL,
cholesterol LDL, kinaza kreatynowa (CPK), dehydrogenaza mleczanowa, fosfataza zasadowa, fosfataza
kwaśna, fosforany, GGTP –gamma– glutamylotranspeptydaza, glukoza, glukoza – krzywa, kreatynina,
kwas moczowy, lipidogram, magnez, mocznik, potas, proteinogram, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo,
IGE całkowite, IGA całkowite, IGG całkowite, IGM całkowite, kwas foliowy, witamina B12, TIBC –
całkowita zdolność wiązania żelaza, żelazo-krzywa wchłaniania, ferrytyna, ceruloplazmina, transferyna,
troponina, tyreoglobulina, apolipoproteina A1, lipaza, miedź, adrenalina (poziom we krwi), kortyzol, test z
metodopramidem, prolaktyna, TSH, estradiol, FSH, FT3 (wolne T3), FT4 (wolne T4), beta-HCG, LH,
progesteron, prolaktyna, testosteron, AFP, PSA, CEA, CA-125, CA-15.3, CA-19.9,
c) badania serologiczne i diagnostyka infekcji: odczyn: VDRL, ASO, RF, Waalera – Rosego, Coombsa
BTA; oznaczenie przeciwciał anty Rh, grupa krwi, badanie przeglądowe alloprzeciwciał, Antygen Hbs
(HBs-Ag), aTPO, TRAb, ATG, cytomegalia przeciwciała w klasie IGG/IGM, EBV przeciwciała w klasie
IGG/IGM, przeciwciała anty-Hbs, przeciwciała anty-HCV, Helikobakter pylori, przeciwciała HIV1/HIV2
oraz mononukleoza, różyczka, toksoplazmoza przeciwciała w klasie IGG/IGM, chlamydia trachomatis
IGG/IGM/IGA, HBc przeciwciała IGM, badanie przeciwciał przeciwjądrowych,
d) badania moczu: badanie ogólne + osad, kwas wanilinomigdałowy białko, fosforany, glukoza
kreatynina, kwas moczowy, magnez, mocznik, sód, wapń, ALA, miedź, potas, katecholaminy
noradrenalina adrenalina, kortyzol, metoksykatecholaminy, ołów w dobowej zbiórce moczu; dobowa
zbiórka moczu na wapń, białko, fosforany,
e) badania bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów posiew moczu, posiew kału ogólny, w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram; posiew kału w
kierunku pałeczek Salmonella i Shigella, czystość pochwy, posiew nasienia, posiew plwociny, wymaz z
gardła, wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany
wymaz z szyjki macicy,
f) badania kału: badanie kału ogólne w kierunku pasożytów (w tym Lamblie), na krew utajoną, oraz na
Rota Wirus/adenowirusy,
g) badania cytologiczne: cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa z nosa,
h) badania mykologiczne z posiewem: wymaz z gardła, wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany
wymaz z szyjki macicy, mykogram,
i) badania toksykologiczne: digoksyna, ołów.
2) Diagnostyka obrazowa:
a) badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, 24 godzinne badanie EKG
(Holter EKG), Holter EKG ciśnieniowy; Holter EKG „event”,
b) badania rentgenowskie: RTG kości długich i płaskich plus ręce i stopy (w tym RTG czaszki, RTG
kości: nosa, podudzia, udowej, ramienia, przedramienia, skroniowych, RTG łopatki, RTG miednicy, RTG
mostka, RTG żuchwy, RTG barku, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej), RTG jamy brzusznej,
RTG klatki piersiowej – również z barytem, RTG kręgosłupa (lędźwiowego, krzyżowo-biodrowego,
piersiowego, szyjnego, krzyżowolędźwiowego), RTG w kierunku skoliozy, RTG zatok, RTG żeber, RTG
stawów, RTG kończyn, urografia, RTG nosogardła (trzeci migdał),
c) badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG miednicy mniejszej, USG układu moczowego,
USG układu moczowego + TRUS, USG ginekologiczne przez powłoki brzusznej, USG ginekologiczne
(ocena ciąży), USG piersi, USG tarczycy, USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, USG
transwaginalne, USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG scriningowe ginekologiczne, USG jąder, USG
ślinianek, ECHO serca, USG gruczołu krokowego transrektalne, Doppler USG tętnic szyi, Doppler USG
żył szyi, Doppler USG tętnic kończyny, Doppler USG żył kończyny, USG Doppler jamy brzusznej/
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układu wrotnego, USG Doppler tętnic nerkowych, USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych, USG
stawu biodrowego, USG stawu kolanowego, USG stawu łokciowego, USG stawu skokowego (w tym
ścięgna Achillesa), USG stawu barkowego, USG monitorowanie biopsji, USG tkanek miękkich, USG
węzłów chłonnych, USG krtani, USG nadgarstka (w tym palca), USG drobne stawy i więzadła,
d) badania endoskopowe: anoskopia, gastroskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia;
pobranie wycinków z oceną histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych,
e) rezonans magnetyczny: jamy brzusznej, miednicy małej, śródpiersia, klatki piersiowej, kręgosłupa:
lędźwiowo-krzyżowego, piersiowego, szyjnego, oczodołów, zatok, przysadki, stawów: barkowego,
łokciowego, kolanowego, nadgarstka, skokowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych, stopy, kończyny
dolnej (udo, podudzie), kończyny górnej (ramię, przedramię) z kontrastem,
f) tomografia komputerowa: głowy, zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej,
klatki piersiowej HRCT, jamy brzusznej, miednicy małej, kręgosłupa: szyjnego, piersiowego,
lędźwiowokrzyżowego, stawów: biodrowych, kolanowego, skokowego, nadgarstka, barkowego,
łokciowego, stopy, CT tkanek miękkich (udo, podudzie, ramię, przedramię) z kontrastem,
g) inne badania diagnostyczne: spirometria, audiometria tonalna, densytometria przesiewowa
(screeningowa), badanie uroflowmetryczne, biopsje cienkoigłowe – guzka, prostaty, piersi, tarczycy,
węzłów chłonnych wraz z oceną histopatologiczną, mammografia,
h) badania okulistyczne: pole widzenia, dno oka, adaptacja do ciemności, badanie ciśnienia
śródgałkowego, badanie widzenia przestrzennego, komputerowe badanie wzroku.
10. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne:
1) Ogólnolekarskie:
a) pobranie wymazu/posiewu,
b) pomiar ciśnienia tętniczego,
c) pomiar wzrostu i wagi ciała,
d) odczulanie.
2) Ambulatoryjne i chirurgiczne:
a) założenie i zmiana prostego opatrunku nie wymagającego opracowania chirurgicznego,
b) pobranie wymazu i posiewu,
c) usunięcie szwów - usługa dostępna po kwalifikacji lekarza,
d) znieczulenie miejscowe,
e) usunięcie kleszcza.
3) Laryngologiczne:
a) założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa,
b) przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej,
c) koagulacja naczyń przegrody nosa,
d) usunięcie ciała obcego z nosa, ucha,
e) założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego,
f) założenie/zmiana/usunięcie sączka,
g) płukanie ucha/nosa,
h) laryngoskopia pośrednia,
i) pobranie wymazu/posiewu,
j) usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych – usługa dostępna po kwalifikacji lekarza
k) donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa.
4) Okulistyczne:
a) badanie dna oka,
b) pomiar ciśnienia śródgałkowego,
c) usunięcie ciała obcego z oka,
d) badanie ostrości widzenia,
e) iniekcja podspojówkowa,
f) badanie autorefraktometrem,
g) podanie leku do worka spojówkowego,
h) płukanie worka spojówkowego,
i) gonioskopie,
j) pobranie wymazu/posiewu,
k) dobór okularów.
5) Ortopedyczne:
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a) założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego,
b) repozycja złamania (jeżeli standard przychodni na to pozwala),
c) założenie/zmiana opatrunku,
d) iniekcje dostawowe i okołostawowe,
e) punkcja stawu – pobranie materiału do badań,
f) założenie opaski elastycznej,
g) założenie szyny/temblaka,
h) założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora.
6) Dermatologiczne:
a) dermatoskopia,
b) pobranie wymazu/posiewu
.
7) Ginekologiczne:
a) pobranie cytologii.
8) Pielęgniarskie:
a) podanie leku doustnego,
b) iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna,
c) podłączenie wlewu kroplowego,
d) pobranie wymazu/posiewu,
e) założenie/zmiana opatrunku niewymagającego zaopatrzenia
chirurgicznego,
f) pobranie krwi.
11. Skórne testy alergiczne metodą nakłuć. Preparat do testów alergicznych uwzględniony jest w cenie
usługi.
12. Prowadzenie ciąży: opieka lekarza ginekologa, konieczne konsultacje, niezbędne badania
diagnostyczne oraz czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu.
13. Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi. Usługa obejmuje:
1) konsultację lekarską przed szczepieniem,
2) szczepionkę (preparat),
3) wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.
14. Wydawanie zaświadczeń lekarskich na potrzeby instytucji zewnętrznych.
15. Konsultacje telefoniczne – personel medyczny przez całą dobę służy radą Pacjentom kontaktującym
się w przypadku problemu medycznego.
16. Przegląd stomatologiczny – raz w roku.
17. Profilaktyka stomatologiczna – jej zakres obejmuje:
1) fluoryzację zębów,
2) usuwanie kamienia nazębnego (scaling),
3) uszczelnianie bruzd,
4) piaskowanie.
18. Podstawowy przegląd stanu zdrowia dostępny raz w roku bez skierowania od lekarza obejmujący
minimum wymienione badania: badanie ogólne moczu, morfologię + płytki + rozmaz automatyczny,
cholesterol całkowity oraz glukoza na czczo.
19. 10% rabatu na usługi medyczne oferowane przez Wykonawcę niedostępne w abonamencie.
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II.

Zakres i sposób realizacji Usług zdrowotnych dla pakietu senior do 65 r.ż., senior
powyżej 65 r.ż., dziecko powyżej 26 r.ż. (rodzice/teściowie Pracownika,
ojczym/macocha Pracownika oraz dzieci Pracownika powyżej 26 r.ż.)

1. Nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w szczególności w sytuacjach
chorobowych, leczenia i zaostrzenia chorób przewlekłych oraz pomoc w nagłych zachorowaniach.
2. Zamawiający wymaga, aby uprawnieni pracownicy i ich rodziny mogli korzystać z placówek
medycznych Wykonawcy na terenie całej Polski.
3. Konsultacje specjalistyczne obejmują:
1) wywiad,
2) poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy,
3) podjęcie właściwej decyzji terapeutycznej,
4) monitorowanie leczenia.
4. Zamawiający wymaga dostępu do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania:
1) choroby wewnętrzne – internista i/lub lekarz medycyny rodzinnej,
2) alergolog,
3) chirurg,
4) dermatolog,
5) diabetolog,
6) endokrynolog,
7) gastroenterolog,
8) ginekolog i położnik,
9) hematolog,
10) kardiolog,
11) laryngolog,
12) nefrolog,
13) neurolog,
14) okulista,
15) ortopeda,
16) pulmonolog,
17) urolog,
18) onkolog,
19) reumatolog,
20) lekarze dyżurni – lekarze dostępni w ramach dyżurów w placówkach Wykonawcy.
5. Dostęp do lekarzy pozostałych specjalności ze skierowaniem.
6. Zamawiający wymaga nielimitowanej liczby badań diagnostycznych i laboratoryjnych wymienionych
poniżej:
1) Diagnostyka laboratoryjna:
a) badania hematologiczne i koaguolologiczne: eozynofilia bezwzględna, leukocyty, OB, morfologia krwi
obwodowej z rozmazem, płytki krwi,
retikulocyty, czas protrombinowy (tromboplastynowy, PT, INR), czas trombinowy (TT), D-Dimery, APTT,
fibrynogen,
b) badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe: białko creaktywne, ALATaminotransferaza alaninowa, ASPAT-aminotransferaza asparaginianowa, amylaza, albuminy, białko
całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL,
cholesterol LDL, kinaza kreatynowa (CPK), dehydrogenaza mleczanowa, fosfataza zasadowa, fosfataza
kwaśna, fosforany, GGTP –gamma– glutamylotranspeptydaza, glukoza, glukoza – krzywa, kreatynina,
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kwas moczowy, lipidogram, magnez, mocznik, potas, proteinogram, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo,
IGE całkowite, IGA całkowite, IGG całkowite, IGM całkowite, kwas foliowy, witamina B12, TIBC –
całkowita zdolność wiązania żelaza, żelazo-krzywa wchłaniania, ferrytyna, ceruloplazmina, transferyna,
troponina, tyreoglobulina, apolipoproteina A1, lipaza, miedź, adrenalina (poziom we krwi), kortyzol, test z
metodopramidem, prolaktyna, TSH, estradiol, FSH, FT3 (wolne T3),
FT4 (wolne T4), beta-HCG, LH, progesteron, prolaktyna, testosteron, AFP, PSA, CEA, CA-125, CA15.3, CA-19.9,
c) badania serologiczne i diagnostyka infekcji: odczyn: VDRL, ASO, RF, Waalera – Rosego, Coombsa
BTA; oznaczenie przeciwciał anty Rh, grupa krwi, badanie przeglądowe alloprzeciwciał, Antygen Hbs
(HBs-Ag), aTPO, TRAb, ATG, cytomegalia przeciwciała w klasie IGG/IGM, EBV przeciwciała
w klasie IGG/IGM, przeciwciała anty-Hbs, przeciwciała anty-HCV, Helikobakter pylori, przeciwciała
HIV1/HIV2 oraz mononukleoza, różyczka, toksoplazmoza przeciwciała w klasie IGG/IGM, chlamydia
trachomatis IGG/IGM/IGA, HBc przeciwciała IGM, badanie przeciwciał przeciwjądrowych,
d) badania moczu: badanie ogólne + osad, kwas wanilinomigdałowy białko, fosforany, glukoza
kreatynina, kwas moczowy, magnez, mocznik, sód, wapń, ALA, miedź, potas, katecholaminy
noradrenalina adrenalina, kortyzol, metoksykatecholaminy, ołów w dobowej zbiórce moczu; dobowa
zbiórka moczu na wapń, białko, fosforany,
e) badania bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów posiew moczu, posiew kału ogólny, w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram; posiew kału w
kierunku pałeczek Salmonella i Shigella, czystość pochwy, posiew nasienia, posiew plwociny, wymaz z
gardła, wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany wymaz z szyjki macicy,
f) badania kału: badanie kału ogólne w kierunku pasożytów (w tym Lamblie), na krew utajoną, oraz na
Rota Wirus/adenowirusy,
g) badania cytologiczne: cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa z nosa,
h) badania mykologiczne z posiewem: wymaz z gardła, wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany
wymaz z szyjki macicy, mykogram,
i) badania toksykologiczne: digoksyna, ołów.
2) Diagnostyka obrazowa:
a) badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, 24 godzinne badanie EKG
(Holter EKG), Holter EKG ciśnieniowy; Holter EKG „event”,
b) badania rentgenowskie: RTG kości długich i płaskich plus ręce i stopy (w tym RTG czaszki, RTG
kości: nosa, podudzia, udowej, ramienia, przedramienia, skroniowych, RTG łopatki, RTG miednicy, RTG
mostka, RTG żuchwy, RTG barku, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej), RTG jamy brzusznej,
RTG klatki piersiowej – również z barytem, RTG kręgosłupa (lędźwiowego, krzyżowo-biodrowego,
piersiowego, szyjnego, krzyżowolędźwiowego), RTG w kierunku skoliozy, RTG zatok, RTG żeber, RTG
stawów, RTG kończyn, urografia, RTG nosogardła (trzeci migdał),
c) badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG miednicy mniejszej, USG układu moczowego,
USG układu moczowego + TRUS, USG ginekologiczne przez powłoki brzusznej, USG ginekologiczne
(ocena ciąży), USG piersi, USG tarczycy, USG gruczołu krokowego przez powłoki
brzuszne, USG transwaginalne, USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG scriningowe ginekologiczne,
USG jąder, USG ślinianek, ECHO serca, USG gruczołu krokowego transrektalne, Doppler USG tętnic
szyi, Doppler USG żył szyi, Doppler USG tętnic kończyny, Doppler USG żył kończyny, USG Doppler
jamy brzusznej/ układu wrotnego, USG Doppler tętnic nerkowych, USG Doppler tętnic
wewnątrzczaszkowych, USG stawu biodrowego, USG stawu kolanowego, USG stawu łokciowego, USG
stawu skokowego (w tym ścięgna Achillesa), USG stawu barkowego, USG monitorowanie biopsji, USG
tkanek miękkich, USG węzłów chłonnych, USG krtani, USG nadgarstka (w tym palca), USG drobne
stawy i więzadła,
d) badania endoskopowe: anoskopia, gastroskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia;
pobranie wycinków z oceną histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych,
e) inne badania diagnostyczne: spirometria, audiometria tonalna, densytometria przesiewowa
(screeningowa), badanie uroflowmetryczne, biopsje cienkoigłowe – guzka, prostaty, piersi, tarczycy,
węzłów chłonnych wraz z oceną histopatologiczną, mammografia,
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f) badania okulistyczne: pole widzenia, dno oka, adaptacja do ciemności, badanie ciśnienia
śródgałkowego, badanie widzenia przestrzennego, komputerowe badanie wzroku.
7. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne:
1) Ogólnolekarskie:
a) pobranie wymazu/posiewu,
b) pomiar ciśnienia tętniczego,
c) pomiar wzrostu i wagi ciała,
d) odczulanie.
2) Ambulatoryjne i chirurgiczne:
a) założenie i zmiana prostego opatrunku nie wymagającego opracowania chirurgicznego,
b) pobranie wymazu i posiewu,
c) usunięcie szwów – usługa dostępna po kwalifikacji lekarza,
d) znieczulenie miejscowe,
e) usunięcie kleszcza.
3) Laryngologiczne:
a) założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa,
b) przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej,
c) koagulacja naczyń przegrody nosa,
d) usunięcie ciała obcego z nosa, ucha,
e) założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego,
f) założenie/zmiana/usunięcie sączka,
g) płukanie ucha/nosa,
h) laryngoskopia pośrednia,
i) pobranie wymazu/posiewu,
j) usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych- usługa dostępna po kwalifikacji lekarza
k) donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa.
4) Okulistyczne:
a) badanie dna oka,
b) pomiar ciśnienia śródgałkowego,
c) usunięcie ciała obcego z oka,
d) badanie ostrości widzenia,
e) iniekcja podspojówkowa,
f) badanie autorefraktometrem,
g) podanie leku do worka spojówkowego,
h) płukanie worka spojówkowego,
i) gonioskopie,
j) pobranie wymazu/posiewu,
k) dobór okularów.
5) Ortopedyczne:
a) założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego,
b) repozycja złamania (jeżeli standard przychodni na to pozwala),
c) założenie/zmiana opatrunku,
d) iniekcje dostawowe i okołostawowe,
e) punkcja stawu – pobranie materiału do badań,
f) założenie opaski elastycznej,
g) założenie szyny/temblaka,
h) założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora.
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6) Dermatologiczne:
a) dermatoskopia,
b) pobranie wymazu/posiewu.
7) Ginekologiczne:
a) pobranie cytologii.
8) Pielęgniarskie:
a) podanie leku doustnego,
b) iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna,
c) podłączenie wlewu kroplowego,
d) pobranie wymazu/posiewu,
e) założenie/zmiana opatrunku niewymagającego zaopatrzenia
chirurgicznego,
f) pobranie krwi.
8. Skórne testy alergiczne metodą nakłuć. Preparat do testów alergicznych uwzględniony jest w cenie
usługi.
9. Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi. Usługa obejmuje:
1) konsultację lekarską przed szczepieniem,
2) szczepionkę (preparat),
3) wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.
10. Wydawanie zaświadczeń lekarskich na potrzeby instytucji zewnętrznych.
11. Konsultacje telefoniczne – personel medyczny przez całą dobę służy radą Pacjentom kontaktującym
się w przypadku problemu medycznego.
12. Przegląd stomatologiczny – raz w roku.
13. Profilaktyka stomatologiczna – jej zakres obejmuje:
1) fluoryzację zębów,
2) usuwanie kamienia nazębnego (scaling),
3) uszczelnianie bruzd,
4) piaskowanie.
14. Podstawowy przegląd stanu zdrowia dostępny raz w roku bez skierowania od lekarza obejmujący
minimum wymienione badania: badanie ogólne moczu, morfologię + płytki + rozmaz automatyczny,
cholesterol całkowity oraz glukoza na czczo.
15. 10% rabatu na usługi medyczne oferowane przez Wykonawcę niedostępne w abonamencie.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA
FORMULARZ OFERTY

OFERTA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego
(postępowanie nr BP-DZP.7729.5.2018/99/2018)
my niżej podpisani:
Wykonawca …………………………….…………………….…………………………………
ul. ……………………………………………….……………….………………………………..
miasto ……………………………………………… kraj …….….………………………………
NIP ……………………………… Regon………………………………………………………...
Dane do korespondencji:
ul. ……………………………………………………………………………………..…………..
kod ……………… miasto ………………………………..…………… kraj ………....…………
nr telefonu ………………………………….. nr faksu ……………………………...…………...
Adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami):
@
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane pozostałych
Wykonawców:
Wykonawca ……………………………………………………………………………………
ul. ………………………………………………………………………………………………..
miasto ……………………………………………… kraj …...………………………………….
Wykonawca ……………………………………………………………………………………
ul. ………………………………………………………………………………………………..
miasto ……………………………………………… kraj …………………………………...….
Wykonawca ……………………………………………………………………………………
ul. ………………………………………………………………………………………………..
miasto ……………………………………………… kraj …………………………………...….
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu i
jego załącznikach, za cenę brutto* …………………. słownie (……………….) złotych,
zgodnie z poniższym zestawieniem:

l.p.

rodzaj pakietu

1

2

miesięczna
miesięczna ilość miesięcy łaczna wartość
miesięczna miesięczna
szacunkowa
wartość
w okresie
brutto pakietu
cena netto za cena brutto za
ilość
brutto
trwania
w okresie
1 pakiet*
1 pakiet*
pakietów
pakietu
umowy
trwania umowy
3

4

5

6=3x5

1 PAKIET PRACOWNICZY
170
2 PAKIET PARTNERSKI
37
3 PAKIET RODZINNY
31
4 PAKIET SENIOR DO 65 R.Ż.
3
5 PAKIET SENIOR POWYŻEJ 65 R.Ż.
4
6 PAKIET DZIECKO POWYŻEJ 26 R.Ż.
10
CAŁKOWITA WARTOŚĆ BRUTTO ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA (suma wartości z kol. 8)

7

8=6x7

30
30
30
30
30
30

*Usługa jest zwolniona z podatku VAT (netto=brutto).
Zamawiający w celu porównania ofert szacunkowo określa miesięczną ilość pakietów.
Faktyczna ilość pakietów będzie uzależniona od zapotrzebowania pracowników.
2. Oświadczamy, że ogłoszenie i zawarte w niej warunki płatności zostały przez nas
zaakceptowane.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu.
4. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim
przedsiębiorstwem / inne: ………………………………………………. (niepotrzebne skreślić).
5. Oświadczamy, że ceny wskazane w Formularzu pn. „OFERTA” nie ulegną zmianie przez
okres trwania umowy.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji
zamówienia.
7. Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
…………………………………………..……………………………….……………………
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

8. Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ______ do nr _____ stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, a uzasadnienie dla objęcia wskazanych powyżej informacji tajemnicą
przedsiębiorstwa stanowi załącznik do niniejszej oferty.
9. Oświadczamy, że nie powierzamy / powierzamy (niepotrzebne skreślić)
wykonanie następującej części (zakresu) oferowanego zamówienia, (należy podać nazwy
podwykonawców oraz zakres (część) powierzonego podwykonawcom zamówienia):

………………………………………………………………………………………………
UWAGA:
Brak skreślenia i niewypełnienie pól oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania
zakresu oferowanego zamówienia.

Nr postępowania: BP-DZP.7729.5.2018/99/2018
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
11. Załącznikami do składanej przez nas oferty są*:

1.

pełnomocnictwo do podpisania oferty,

2.

pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie,

3.

wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz
z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,

4.

…………………………………………………………………………………………...

5.

…………………………………………………………………………………………..

6.

…………………………………………………………………………………………..

*Niepotrzebne skreślić

Oferta zawiera ______ ponumerowanych stron.

............................................................................
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką
imienną osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

Nr postępowania: BP-DZP.7729.5.2018/99/2018

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA

................................................
Nazwa lub pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego
(postępowanie nr BP-DZP.7729.5.2018/99/2018)

oświadczam(y), że:
1. w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) brak jest podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 15, 21 i 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. /wypełnić jeśli dotyczy/ w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) brak jest
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem
okoliczności, o których mowa w ustępie 5.
3. /wypełnić jeśli dotyczy/ w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) brak jest
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem
okoliczności, o których mowa w ustępie 5.
4. w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) brak jest podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 16-20 ustawy Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem okoliczności, o których
mowa w ustępie 5.
5. /wypełnić jeśli dotyczy/ w stosunku do mnie (nas) jako Wykonawcy(ów) zachodzą
przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt …………… (proszę wpisać spośród wymienionych:
13-14, 16-20) ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8[1] ustawy Prawo zamówień
publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
Art. 24 ust. 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, 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.
[1]

Nr postępowania: BP-DZP.7729.5.2018/99/2018

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
6. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:
Oświadczam, że następujące podmioty, będące podwykonawcami:
…………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………….………………………………
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

...........................................................................
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

Nr postępowania: BP-DZP.7729.5.2018/99/2018
ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO OGŁOSZENIA
................................................
Nazwa lub pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie
świadczeń zdrowotnych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego (postępowanie nr
BP-DZP.7729.5.2018/99/2018)
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) Wykonawcy )

Oświadczam, że:
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu;
2. Posiadam co najmniej……………………… placówek własnych w Warszawie, oraz co
najmniej:
2.1 ………… placówkę/ki w: Bydgoszczy;
2.2 ………… palcówkę/ki w Gdyni;
2.3 ………….placówkę/ki w Lublinie;
2.4 ………….placówkę/ki w Olsztynie;
2.5 ………….placówkę/ki Krakowie;
2.6 ………….placówkę/ki w Poznaniu;
2.7 ………… placówkę/ki w Szczecinie;
2.8 ………….placówkę/ki we Wrocławiu;
2.9 ………….placówkę/ki w Zielonej Górze.
3. Posiadam wpis do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z
ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku O działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
160 z późn. zm.).

...........................................................................
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

Nr postępowania: BP-DZP.7729.5.2018/99/2018

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:
…………………………………………………………….……………………………………..
(nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………………….........………………………………..
(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie
świadczeń zdrowotnych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego (postępowanie nr
BP-DZP.7729.5.2018/99/2018)
niniejszym oświadczam, że:
 nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej
 nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.)
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia1);
 przynależę do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli
odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia1)2)
Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

...........................................................................
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką
imienną osoby (osób) upoważnionej
(upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy
1) niepotrzebne skreślić

Nr postępowania: BP-DZP.7729.5.2018/99/2018
2) wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić
dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówieni

