
                                                 

                                                                                                   www.nfosigw.gov.pl 

 

 

                                 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej SIWZ) 

 
 
dla 

postępowania   
 

prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II, Rozdziału 6, art. 138g i nast.  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) 
zwanej dalej ustawą Pzp 

 
na  

Świadczenie usług zdrowotnych 

 

Numer referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: DDZ/38/2017 
 

Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 
 

Liczba 
stron 

1.  Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami 31 

2.  Część II Ogólne warunki umowy 11 

3.  Część III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 39 

 
 

Niniejsza SIWZ zawiera  81  stron 
 

Zatwierdził: 

  

Prezes Zarządu NFOŚiGW 

                            Kazimierz Kujda 
      
 

 

Warszawa, dnia  12.12.2017 r. 
 

 

 



DDZ/38/2017 2 

Część I SIWZ 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
02 - 673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A. 
www.nfosigw.gov.pl 
NIP: 522-00-18-559 
REGON: 142137128 
Godziny urzędowania Zamawiającego: 730 - 1530. 
 

2. Procedura udzielania zamówienia 
 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi -  Rozdział 6, Działu II, art. 138g i nast.  ustawy Pzp oraz   
z zachowaniem zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości i proporcjonalności.  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, które zostały wymienione w wykazie usług 
społecznych i innych szczególnych usług, stanowiącym załącznik XIV do dyrektywy 
2014/24/UE. 
Zasady przeprowadzenia postępowania określone zostały przez Zamawiającego w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
O zamówienie może ubiegać się każdy Wykonawca, w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy Pzp.  
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych. Świadczenie usług 

zdrowotnych będzie obejmowało świadczenie: 
a) w ramach zamówienia podstawowego - dla pracowników NFOŚiGW oraz emerytów i 

rencistów (byłych pracowników NFOŚiGW).  
b) w ramach prawa opcji – dla członków rodzin pracowników oraz członków rodzin 

emerytów i rencistów (byłych pracowników NFOŚiGW). 
 
W ramach zamówienia podstawowego przewiduje się przeciętne miesięczne zatrudnienie na 
poziomie 640 osób, przeciętną miesięczną liczbę emerytów i rencistów na poziomie 110 osób, 
liczbę Członków Zarządu - 5 osób. 
W ramach prawa opcji przewiduje się przeciętną miesięczną liczbę pakietów rodzinnych na 
poziomie 330 sztuk oraz liczbę osób objętych pakietem senior - 80. 
Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z tzw. prawa opcji w terminie do 36 miesięcy od 
dnia podpisania umowy, przekazując Wykonawcy stosowne oświadczenie. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ. 
 
Wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia określa się na 4 019 580,00 zł netto,  
w tym wartość szacunkową zamówienia objętego prawem opcji określa się na 1 455 120,00 zł 
netto. 
 
CPV Główny przedmiot:    85100000-0  - usługi ochrony zdrowia 
Dodatkowe przedmioty:        85121000-3 - usługi medyczne 
                                                    85131000-6 – usługi stomatologiczne 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, dotyczące zatrudnienia osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.  
 
Zamawiający wymaga,  aby osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia, wykonujące 
prace/czynności w związku z rejestracją pacjenta w placówkach medycznych oraz 
wykonywane przez osobę/y uprawnione do kontaktów Zamawiającego, tj.: bieżące działania 
informacyjne, wydawanie kart pacjenta i ich duplikatów, przyjmowaniu reklamacji, 
przyjmowaniu wszelkich zgłoszeń, w tym m. in. imiennej listy ubezpieczonych i comiesięcznej 
jej aktualizacji, w całym okresie realizacji umowy - będzie wykonywana przez osobę/y 
zatrudnioną/e na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten uzna się również za spełniony  
w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
o ile nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania wymagań dotyczących  zatrudnienia określone zostały w Części II SIWZ.  

4. Zamówienia częściowe, informacja o ofercie wariantowej 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
     
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
5. Termin wykonania zamówienia 
 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia w terminie jej 
obowiązywania, tj. 36 miesięcy od daty podpisania Umowy. Termin obowiązywania umowy 
może zostać skrócony w przypadku wyczerpania wartości całkowitej przedmiotu Umowy 
(kwoty przeznaczonej na jej realizację) w takim stopniu, że nie będzie możliwe opłacanie usług 
dla Ubezpieczonych za jeden dzień. 

 
6. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia 
 

1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne: 
1.1. nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24  ust. 

1 i ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy Pzp; 
1.2. muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 2 poniżej.  

 
2. Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów;  

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący kompetencji lub 
uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, zobowiązany jest 
wykazać (oświadczeniem), że jest uprawniony do prowadzenia działalności leczniczej na 
podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217. 
z późn. zm.) 

 
2)  sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

           Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 
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3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

 
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej 
lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że: 
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi 
(w ramach odrębnych kontraktów) polegające na świadczeniu usług zdrowotnych w 
formie pakietów abonamentowych dla firm/podmiotów, przy czym każda z usług 
świadczona była przez co najmniej 12 miesięcy, a średnia miesięczna liczba 
pakietów w ramach każdej z usług,  w okresie w którym świadczona była usługa, 
wynosiła co najmniej 100; 

b) do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował: 
b1) co najmniej 1 placówką medyczną, z usług której będzie mógł korzystać 

Zamawiający w ramach realizacji zamówienia, położoną w odległości nie 
większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, do której można dotrzeć pieszo, 
środkami komunikacji miejskiej lub samochodem, przy czym przyjmuje się 
następujący sposób pomiaru odległości: odległość liczona jest w kilometrach 
wzdłuż najkrótszej drogi miejskiej wg wskazania na mapie Google 
(maps.google.pl), przy wyborze samochodu jako środka lokomocji  
i zaznaczeniu start – adres siedziby Zamawiającego (ul. Konstruktorska 3A, 
Warszawa), koniec – adres placówki udostępnianej przez Wykonawcę 
położonej najbliżej siedziby Zamawiającego,  

b2) co najmniej 7 placówkami medycznymi w Warszawie, z usług których będzie 
mógł korzystać Zamawiający w ramach realizacji zamówienia,  

b3) co najmniej 70 placówkami medycznymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
(bez uwzględnienia placówek w Warszawie), z usług których będzie mógł 
korzystać Zamawiający w ramach realizacji zamówienia. 

 
c) do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował w placówkach w 

Warszawie lekarzami specjalistami, w tym co najmniej: 40 specjalistami z zakresu 
interny, 5 specjalistami z zakresu alergologii, 10 specjalistami z zakresu chirurgii, 10 
specjalistami z zakresu dermatologii i wenerologii, 3 specjalistami z zakresu 
diabetologii, 1 specjalistą z zakresu dietetyki, 5 specjalistami z zakresu 
endokrynologii, 1 specjalistą z zakresu gastroenterologii/gastrologii, 20 
specjalistami z zakresu ginekologii, 1 specjalistą z zakresu hematologii, 1 specjalistą 
z zakresu hepatologii, 8 specjalistami z zakresu kardiologii, 1 specjalistą z zakresu 
nefrologii, 8 specjalistami z zakresu neurologii, 1 specjalistą z zakresu onkologii, 10 
specjalistami z zakresu ortopedii, 15 specjalistami z zakresu okulistyki, 10 
specjalistami z zakresu otolaryngologii/laryngologii, 1 specjalistą z zakresu 
proktologii, 1 specjalistą z zakresu psychiatrii, 3 specjalistami z zakresu 
pulmunologii, 1 specjalistą z zakresu radiologii, 3 specjalistami z zakresu 
reumatologii, 4 specjalistami z zakresu urologii.   

 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
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3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument  
(zobowiązanie lub inny dokument) powinno określać: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu zamówienia, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
- że podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu, będzie zrealizował usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą.  

3.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, w zakresie wskazanym w IDW, tj. poprzez żądanie  
i zbadanie dokumentów takich jak żądane od Wykonawcy.  

3.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 

o których mowa w pkt. 6.2. IDW mogą oni spełniać łącznie, z zastrzeżeniem warunku 
określonego w pkt. 6.2.1 IDW, którego spełnianie musi wykazać każdy z Wykonawców, pkt. 
6.2.3)a) IDW, którego spełnienie musi wykazać co najmniej 1 z Wykonawców, a brak 
podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.1 IDW musi wykazać każdy  
z Wykonawców.  

 
5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie    

przedłożonych dokumentów, o których mowa w pkt. 7 IDW. 
 
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia.  

 
7. Wykluczenie Wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w pkt. 1 powyżej,  

z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
 
8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie   

zamówienia.  
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7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

 

1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne  
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, dotyczące spełniania warunków udziału  
w postępowaniu (w tym, w zakresie warunków o których mowa w pkt 6.2.1) i 6.2.3)c) IDW) 
oraz braku podstaw do wykluczenia, a także pozostałe dokumenty wskazane poniżej.   
 

Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń: 
 
a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie  

z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do IDW), 
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się złożenie 

oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do IDW). 
1.1. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych  

w pkt. 6.3 IDW, Wykonawca: 
- zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach własnych, o których mowa 
powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  
w postępowaniu,  
- dołącza do oferty dokument (zobowiązanie), o którym mowa w pkt. 6.3.1 IDW, 
- przedłoży dokumenty, o których mowa w pkt. 2. w odniesieniu do tego podmiotu. 

 
2. Ponadto, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 
 

2.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich przedmiotu (w tym średniomiesięcznej liczby pakietów abonamentowych), dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami 
określającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert (zaleca się sporządzić Wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 
4 do IDW; 

 
UWAGA: W przypadku uzupełniania Wykazu usług o nowe usługi lub uzupełnienia 
brakujących bądź wadliwych dokumentów na potwierdzenie już wskazanych usług, 
dokonanego na podstawie pkt. 7.9 IDW, nowe usługi/uzupełnione dokumenty będą 
brane pod uwagę wyłącznie w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, nie będą natomiast brane pod uwagę przy ocenie oferty w kryterium 
oceny ofert. 
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2.2. wykaz placówek dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (zaleca się sporządzenie 
Wykazu placówek zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW). 

 
UWAGA: W przypadku uzupełnienia Wykazu placówek, dokonanego na podstawie pkt. 
7.9 IDW, nowe placówki będą brane pod uwagę wyłącznie w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, nie będą natomiast brane pod uwagę przy ocenie 
oferty w kryterium oceny ofert. 
 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
wraz z ofertą:  

3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

3.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

3.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane  prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4. Ponadto,  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu  oświadczenie (w oryginale),  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017 
r. poz. 229), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty (zaleca się złożenie dokumentu 
odpowiednio z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 6 do IDW).  
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
Powyższe nie będzie miało zastosowania, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko 
jedna oferta. 

 
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
5.1. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 7.3.1 - 7.3.3 IDW – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5.2. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa powyżej w pkt. 5.1. IDW,  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub  miejsca zamieszkania tej osoby.  

5.3. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.5.1a) IDW, lub zastępujące je dokumenty, 
o których mowa w pkt 7.5.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w 7.5.1b) IDW, 
lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt 7.5.2. IDW, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

  
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.a) musi być złożone przez każdego z tych 
Wykonawców, 

b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.b) może być złożone wspólnie przez 
Wykonawców w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

c) dokumenty, o których mowa w punkcie 7.2.1 zobowiązany jest złożyć ten  
z Wykonawców, który wykazywać będzie spełnianie warunku, 

d) dokumenty, o których mowa w punkcie 7.2.2 IDW, zobowiązany jest złożyć ten lub 
ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnianie warunku udziału w 
postępowaniu, których dokumenty dotyczą; 

e) dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.1. – 7.3.3. IDW albo odpowiadające im 
dokumenty, o których mowa w pkt 7.5 IDW, a także oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 7.4. IDW, muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców. 
 

7. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 IDW, dotyczące Wykonawcy składane są  
w oryginale. Dokumenty, o których mowa w IDW, inne niż oświadczenia, składane są  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie za zgodność 
z oryginałem, następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby / osób uprawnionych,  
z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego lub 
podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Za prawidłowo poświadczone uznane będą również dokumenty 
poświadczone przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
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8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   
 
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt. 7 IDW lub 

dokumenty te będą niekompletne lub będą zawierały błędy, Zamawiający jednokrotnie 
wezwie go do uzupełnienia tych oświadczeń lub dokumentów, chyba że oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli złożone 
dokumenty lub oświadczenia będą budziły wątpliwości Zamawiającego, zwróci się on do 
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.  

 
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt. 21.2 IDW.    

 
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych (KRS, CEIDG),Zamawiający pobierze samodzielnie te oświadczenia 
i dokumenty. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych. 

 
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 

się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  
W takim przypadku zaleca się wskazać nazwę/numer postępowania, w którym informacje 
te się znajdują. 

 
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
1. Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
Pełnomocnictwo (dokument ustanawiający pełnomocnika, złożony w oryginale) może być 
udzielone w szczególności: 
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

3.  Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
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9. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
9.1 Wadium.  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych).  
Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w pkt. 
18 IDW. 
 
1.1 Forma wadium. 
 
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(t.j. Dz. U. z 2014r.  poz. 1804). 
 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać, zgodne co do treści, 
następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib. 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, w sytuacjach określonych w pkt. 1.5 poniżej.  
 
3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi 
być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać, zgodne co do treści, 
następujące elementy: 
a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, 
b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 
c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, 
d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie  
o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.  
 
1.2 Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: 
 

BGK O/Warszawa  27 1130 1017 0000 0109 9520 0093 

 
Zaleca się, aby przelew wskazywał numer referencyjny i nazwę postępowania. 
Wykonawca, który wnosi wadium w pieniądzu, poda w Formularzu Ofertowym numer 
rachunku, na który należy zwrócić wadium.  
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2) Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć, najpóźniej przed upływem 
terminu składania ofert (możliwe jest złożenie wraz z ofertą, jako oddzielny od oferty 
dokument) w miejscu wyznaczonym do składania ofert.  
Dokument powinien być złożony w formie oryginału.  
 
1.3 Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert.  
We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 
przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
 
1.4 Zwrot wadium. 
1) Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w 
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
 
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
 
3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. W takiej sytuacji Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 
 
4) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
1.5 Utrata wadium. 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 
20.1.2)c) IDW, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

2)  jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie; 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
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9.2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
10. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN (złotych polskich). 
 
11. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym IDW. 
3) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami 
4) Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik  

nr 1 do niniejszego IDW. 
5) Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń 

w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Uprawnienie osoby / osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych i/lub pełnomocnictw. 

6) Wraz z ofertą należy złożyć: 
a. stosowne Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa  - w przypadku, gdy oferta i/lub inne 

dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy, 
b. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- 

dokument/dokumenty ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

c. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 7 IDW, w tym Wykaz usług, o 
którym mowa w pkt. 7.2.1 IDW, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich 
wykonanie, oraz Wykaz placówek, o którym mowa w pkt. 7.2.2 IDW. 

d. dokument (zobowiązanie lub inny dokument), o którym mowa w pkt. 6.3.1 IDW (o 
ile dotyczy), a w przypadku korzystania z potencjału innego podmiotu także 
dokumenty o których mowa powyżej (lit. c) w odniesieniu do tego podmiotu. 

7) oświadczenia składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający 
określił wzory w niniejszej IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub 
być z nimi zgodne - co do treści. 

8) oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu 
i muszą mieć formę pisemną. 

9) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

10) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści, muszą być podpisane lub parafowane przez osobę / 
osoby uprawnione do podpisania oferty. 

11) pełnomocnictwa/dokumenty ustanawiające pełnomocnika składane przez 
Wykonawcę muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie 
poświadczonych kopii. Zaleca się, aby w treści pełnomocnictwa/dokumentu wskazane 
były czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, 
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potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń, 
składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, podpisania umowy, itp. 

12) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

2. Pozostałe wymagania i zalecenia 
 

1) Zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie 
większych arkuszy do formatu A4.  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
IDW mogą być dokonane maszynowo lub czytelnie ręcznie. 

3) Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW miały formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu.  

4) Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie 
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane  
i parafowane przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu 
Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6) Zaleca się złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

 
3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  
 

Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,  nie 
później niż w terminie składania dokumentu zawierającego te informacje, zastrzegł iż 
stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy 
przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert.  
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa oraz wykazujące 
zasadność dokonanego zastrzeżenia, były złożone jako odrębny plik dokumentów, 
opakowany w oddzielną, odpowiednio oznaczoną kopertę. Konsekwencje niewłaściwego 
oznakowania ww. informacji ponosi Wykonawca. 
 

12. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ 
 

1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający zobowiązany będzie udzielić odpowiedzi, pod warunkiem, że  wniosek  

o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym przypadku Zamawiający 
może  pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 
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3. Zamawiający jest uprawniony, przed upływem terminu składania ofert, do zmiany 
postanowień SIWZ. 

4. Odpowiedzi na pytania, informacje o zmianach SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert 
będą zamieszczane na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ (Biuletyn 
Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego). 

 
13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
 

1. Ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie NFOŚiGW 
– przesyłając na adres podany w pkt 1 niniejszej IDW lub osobiście w Kancelarii NFOŚiGW, 
w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  10.01.2018r. do godz.  1100 

 
2. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej 

przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: 
 

„Oferta w postępowaniu na   
Świadczenie usług zdrowotnych”.  

Sprawa nr DDZ/38/2017 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,  

02-673 Warszawa 
Nie otwierać przed dniem:  10.01.2018 r. godz. 1130.” 

 
Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca. 

 
3. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty. 
Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty oraz podpisana przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

3. Wycofanie złożonej oferty. 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu 
potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do 
oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty lub wskazać możliwość ich pobrania 
z ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych (np. aktualny odpis KRS lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). 

 



DDZ/38/2017 15 

15. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie NFOŚiGW, w Warszawie przy  
ul. Konstruktorskiej 3a, pokój 218 (budynek 1). 
 

w dniu 10.01.2018 r. o godz.  1130 

 
16. Otwarcie ofert 
 
1.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

3.  Podczas otwarcia ofert podane będą w szczególności  informacje dotyczące: 
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
- ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt. 3 
powyżej, na stronie internetowej (www.nfosigw.gov.pl). 

 
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia ww. informacji, obowiązany jest  przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.4 IDW.  

 
17. Zwrot oferty złożonej po terminie  
 
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po upływie terminu do składania ofert, 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 
18. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Termin związania ofertą, 

rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert i liczony jest łącznie z tym dniem. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. Wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą, konieczne jest 
przedłużenie ważności wniesionego wadium lub jego wniesienie na przedłużony  okres 
związania ofertą.  Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 
utraty wadium. 

 
19. Opis sposobu obliczenia ceny oraz poprawianie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny 
 
19.1. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym oferowane, jednostkowe ceny brutto (VAT 

zwolniony*) dla poszczególnych pakietów medycznych dla jednej osoby, które będą 
miesięcznymi cenami ryczałtowymi, wyrażonymi w PLN (złotych) i muszą uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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wymaganiami SIWZ, realizacji przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny poszczególnych 
pakietów będą stałe podczas obowiązywania umowy.  

19.2. Cenę, która nie jest wartością całkowitą należy podać z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku. Podając cenę, końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 
0,5 grosza i wyższe, zaokrągla się do 1 grosza.  

 

* zwolniony, na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku 
od towarów i usług (DZ.U. Nr 54 z późn. zm.) 

 
20. Sposób oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej 
 
1. Wyjaśnienie treści oferty. 
1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  
z zastrzeżeniem pkt 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
2) Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty. 
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o dokonanych poprawkach. 
3) Jeżeli zaoferowana cena wydawać się będzie Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający zwróci się o udzielenie stosownych wyjaśnień. 
  
2. Podstawy odrzucenia ofert. 
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z przesłanek, o które mowa w 
art. 89 ustawy Pzp.  
 
3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  
 

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały złożone przez Wykonawców 
nie wykluczonych z postępowania i które nie zostały odrzucone.  

 
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Kryterium Waga pkt 

1 Cena (C) 60 

2 Doświadczenie (D) 20 

3.  Dostępność usług (U)  20 

 
Ad. 1). Kryterium Cena (C) - możliwa ilość punktów do uzyskania: max 60 pkt.  
 
Ocena w tym kryterium zostanie dokonana w oparciu o 6 podkryteriów, w następujący sposób:  
 

a) Podkryterium 1 - cena brutto za jeden pakiet medycyny pracy  (Cmp) – max. 10 pkt: 
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Oferty zostaną ocenione wg wzoru:    
              najniższa oferowana cena brutto za jeden pakiet medycyny pracy 
Cmp  =  ------------------------------------------------------------------------------     x 10 pkt. 
               cena brutto za jeden pakiet medycyny pracy ocenianej oferty 

 
b) Podkryterium 2 - cena brutto za jeden pakiet dla pracownika  (Cp) – max. 20 pkt: 
 
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:    

              najniższa oferowana cena brutto za jeden pakiet dla pracownika 
Cp  =  ------------------------------------------------------------------------------     x 20 pkt. 
               cena brutto za jeden pakiet dla pracownika ocenianej oferty 

 
c) Podkryterium 3 - cena brutto za jeden pakiet dla emeryta lub rencisty NFOŚiGW (Cen) – 
max. 10 pkt: 
 
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:    

              najniższa oferowana cena brutto za jeden pakiet dla emeryta   
lub rencisty NFOŚiGW 

Cen  =  ------------------------------------------------------------------------------     x 10 pkt. 
               cena brutto za jeden pakiet dla emeryta lub rencisty NFOŚiGW 

ocenianej oferty 
 
d) Podkryterium 4 - cena brutto za jeden pakiet dla Członka Zarządu  (Cc) – max. 10 pkt: 
 
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:    

          najniższa oferowana cena brutto za jeden pakiet dla Członka Zarządu   
Cc =  -----------------------------------------------------------------------------------  x 10 pkt. 
             cena brutto za jeden pakiet dla Członka Zarządu ocenianej oferty 

 
e) Podkryterium 5 - cena brutto za jeden pakiet rodzinny  (Cr) – max. 5 pkt (prawo opcji) 
 
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:    

              najniższa oferowana cena brutto za jeden pakiet rodzinny 
Cr  =  ------------------------------------------------------------------------------     x 5 pkt. 
               cena brutto za jeden pakiet rodzinny ocenianej oferty 

 
f) Podkryterium 6 - cena brutto za jeden pakiet senior  (Cs) – max. 5 pkt (prawo opcji) 
 
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:    

              najniższa oferowana cena brutto za jeden pakiet senior 
Cs  =  -----------------------------------------------------------------------    x 5 pkt. 
               cena brutto za jeden pakiet senior ocenianej oferty 

 
 
Ilość punktów w kryterium - Cena  (C), zostanie obliczona wg. wzoru: 
    
    C = Cmp + Cp + Cen + Cc  + Cr + Cs 
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Wszystkie punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Ad.2. Kryterium 2 – Doświadczenie (D) - możliwa ilość punktów do uzyskania:  
max. 20 pkt. 
 
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie usług własnych Wykonawcy 
(wykonanych przez Wykonawcę) wykazanych w przedłożonym przez Wykonawcę Wykazie 
usług (których należyte wykonanie zostało potwierdzone załączonymi do Wykazu 
dokumentami). W przypadku uzupełniania Wykazu usług o nowe usługi lub uzupełnienia 
brakujących bądź wadliwych dokumentów na potwierdzenie już wskazanych usług, 
dokonanego na podstawie pkt. 7.9 IDW, nowe usługi/uzupełnione dokumenty będą brane pod 
uwagę wyłącznie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie będą 
natomiast brane pod uwagę przy ocenie oferty w niniejszym kryterium. Punkty w ww. 
kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 
 
- oferta wykonawcy, który w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania 

ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub 
wykonuje 2 usługi własne (w ramach odrębnych kontraktów) polegające na świadczeniu 
usług zdrowotnych w formie pakietów abonamentowych dla firm/podmiotów, przy czym 
każda z usług świadczona była przez co najmniej 12 miesięcy, a średnia miesięczna liczba 
pakietów w ramach każdej z usług, w okresie 12 miesięcy w którym świadczona była 
usługa, wynosiła co najmniej 100 - otrzyma 0 punktów, 

- za każdą dodatkową (powyżej minimalnej wymaganej liczby 2 usług) usługę własną - oferta 
Wykonawcy otrzyma 1 punkt, przy czym za 22 i więcej takich usług – oferta otrzyma 20 
punktów. 

 
Przez usługi własne Zamawiajacy rozumie wyłącznie usługi zrealizowane na podstawie umowy 
zawartej przez Wykonawcę (podmiot ubiegajacy się o zamówienie). Nie będą natomiast 
uznane usługi wykonane przez inny podmiot, na potencjale którego Wykonawca może polegać 
przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zrealizowane na 
podstawie umowy zawartej przez inny podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej.  
 
Ad.3. Kryterium 3 – Dostępność usług (U) - możliwa ilość punktów do uzyskania:  
max. 20 pkt. 
 
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie ilości placówek w Warszawie, 
jakie będą dostępne Wykonawcy, w których będzie możliwe świadczenie usług i wykazanych 
w przedłożonym przez Wykonawcę Wykazie placówek (w przypadku wskazania innych 
placówek niż własne, należy przedłożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie nimi 
dysponował przez cały okres trwania umowy. Dokument potwierdzający dysponowanie 
potencjałem podmiotu trzeciego nie będą podlegały uzupełnieniu). W przypadku uzupełnienia 
Wykazu placówek lub dokumenty/zobowiązania innego podmiotu do dysponowania jego 
potencjałem, dokonanego na podstawie pkt. 7.9 IDW, nowe placówki i dokumenty będą brane 
pod uwagę wyłącznie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie 
będą natomiast brane pod uwagę przy ocenie oferty w niniejszym kryterium. Punkty w ww. 
kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 
 
- oferta Wykonawcy, który przedstawił 7 placówek w Warszawie - otrzyma 0 punktów, 
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- oferta Wykonawcy, który przedstawił 8-15 placówek w Warszawie - otrzyma 6 
punktów, 

- oferta Wykonawcy, który przedstawił 16-25 placówek w Warszawie - otrzyma 13 
punktów, 

- oferta Wykonawcy, który przedstawił 26 i więcej placówek w Warszawie - otrzyma 20 
punktów. 

 
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwyższą ocenę punktową obliczoną 
wg wzoru:  

Ocena = C + D + U 
 
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
3) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
 
4) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
21.  Informacje o wyniku postępowania i udzieleniu zamówienia lub unieważnienia 

postępowania 
 
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej poinformuje Wykonawców 
o: 
- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę Wykonawcy, który złożył tę ofertę, 
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
podając uzasadnienie decyzji. 
 
2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający poinformuje o tym fakcie 
Wykonawców.  
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp.  
 
3. Niezwłocznie, po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie BIP 
informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym 
zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia 
Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie BIP informację o nieudzieleniu 
zamówienia.  
 
22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia 
 
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta zgodnie z postanowieniami 
SIWZ, w formie pisemnej: 

1) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,  
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2) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej, 

3) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
23. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów; osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

23.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
23.2. W niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem oferty, dokumentów/oświadczeń 

składanych wraz z ofertą, w tym wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej „drogą elektroniczną” (mailem). 

23.3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Zbigniew Majchrzak - od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530; nr faksu 
+48 22 45 90 201, e-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl. 

23.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia 
otrzymania wiadomości od Wykonawcy, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane 
przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę, dla 
którego Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w 
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

23.5. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści 
oferty lub złożonych dokumentów – wyjaśnienia te mogą być składane faksem lub drogą 
elektroniczną.  

23.6. W przypadku konieczności składania przez Wykonawcę dokumentów wymaganych 
postanowieniami SIWZ lub uzupełniania przez Wykonawcę dokumentów, składane są 
one w formie określonej odpowiednio dla danego dokumentu. 

 
24. Podwykonawstwo 
 

1.  Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 
2.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/com oraz podania firm/y 
podwykonawcy/ców. 

     Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym.   
 
25. Środki ochrony prawnej  
 

Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy,  
a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.  
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Uwzględniając iż, niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami 
obowiązującymi dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości 
szacunkowej równej lub przekraczającej 750 000,00 euro, przysługującymi środkami ochrony 
prawnej są:  
1.   Odwołanie. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie: 
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 23. 2 IDW, albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 
b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 
wobec postanowień SIWZ, 
c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - wobec 
czynności innych niż określone w pkt a) i b). 
 
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. 
 
2. Skarga do sądu. 

Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie 
dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198e ustawy Pzp.  
 
26. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej,  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie 
Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: 
- wskazać osobę / osoby, które będą podpisywać umowę, 
- przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie 

wynika to ze złożonych wcześniej dokumentów. 
 
27. Wykaz załączników do niniejszej IDW 
 

Lp. Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 
 

Wzór Formularza Ofertowego  
 

2.  Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania 

3.  Załącznik nr 3 Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
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4.  Załącznik nr 4 Wzór Wykazu usług 

5.  Załącznik nr 5 Wzór Wykazu placówek 

6.  Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 
Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej  



                                                 

                                                                                                   www.nfosigw.gov.pl 
 

 

Załącznik nr 1 do IDW 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

dotyczy: zamówienia publicznego na „Świadczenie usług medycznych”.  
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:        
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie danych 

wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1? 
 
 - TAK / NIE    (należy zaznaczyć odpowiednio) 
 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:  

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej  do kontaktów 

 

Adres  

Nr telefonu  

Adres email/ nr faksu   
 

4.  Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę 
oświadczam, że: 
 

a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
 
b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,  

 
c. oferuję następujące ceny brutto (VAT zwolniony) za świadczenie usług w ramach 

miesięcznych jednostkowych pakietów medycznych: 
 

- cena za jeden pakiet medycyny pracy (o którym mowa w pkt. I.1. Części III SIWZ) dla 
jednej osoby wynosi: ……………. złotych brutto, 

                                                 
1Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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- cena za jeden pakiet dla pracownika NFOŚiGW (o którym mowa w pkt. I.2.  Części III 
SIWZ) dla jednej osoby wynosi: ……………. złotych brutto, 
 
- cena za jeden pakiet dla Członka Zarządu (o którym mowa w pkt. I.3.  
Części III SIWZ) dla jednej osoby wynosi: ……………. złotych brutto, 
 
- cena za jeden pakiet emeryta lub rencisty NFOŚiGW (o którym mowa w pkt. I.4.  
Części III SIWZ) dla jednej osoby wynosi: ……………. złotych brutto, 
 
- cena za jeden pakiet rodzinny (o którym mowa w pkt. II.1. Części III SIWZ) dla jednej 
osoby wynosi: ……………. złotych brutto, 
 
- cena za jeden pakiet senior (o którym mowa w pkt. II.2. Części III SIWZ) dla jednej osoby 
wynosi: ……………. złotych brutto, 
 

d. oferuję wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminie obowiązywania Umowy, tj.  36 
miesięcy od daty podpisania Umowy. Termin obowiązywania umowy może zostać 
skrócony w przypadku wyczerpania wartości całkowitej przedmiotu Umowy (kwoty 
przeznaczonej na jej realizację) w takim stopniu, że nie będzie możliwe opłacanie usług 
dla Ubezpieczonych za jeden dzień.  

 
e. niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,  

 
f. akceptuję bez zastrzeżeń ogólne warunki umowy przedstawione w Części II SIWZ, w tym 

warunki płatności tam określone,   
 

g. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć  umowę 
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

 
h. zastrzegam, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

(Wykonawca  wypełnia - o ile dotyczy): 
 

1. ..…………………………………………, 
2. ……………………………………………, 

             w załączeniu uzasadnienie powyższego zastrzeżenia 
 

i.  wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek:  
 

  ……………………………………………………………………………….. 

                            (Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy) 
 

     Podpis(y): 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) 
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Załącznik nr 2 do IDW 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
dotyczy: zamówienia publicznego na „Świadczenie usług zdrowotnych”. 
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 

 

2. WYKONAWCA: 
       

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek 

określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek 

określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie określonym przez Zamawiającego w pkt. 

6.1.1 IDW. 

 

 

 

 

…………….……………..(miejscowość), dnia ………… …. r.  

        ………………………………………… 
(podpis) 
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Wykonawca wypełnia poniższe oświadczenia, o ile dotyczy 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie przesłanek określonych w art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 

    (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………………………………… 

                               (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 

  (podpis) 
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Załącznik nr 3 do IDW 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

 
dotyczy: zamówienia publicznego na „Świadczenie usług zdrowotnych”. 
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 

 

 

2. WYKONAWCA:      

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli wspólnie spełniają warunki 
udziału w postepowaniu, dopuszcza się wpisanie danych wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki 
cywilnej lub członków konsorcjum i podpisanie oświadczenia przez wszystkich Wykonawców albo upoważnionego 
przez nich Pełnomocnika. 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w pkt 6.2 IDW, w tym posiadam (posiadamy – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie) uprawnienia do prowadzenia działalności leczniczej na podstawie ustawy z dnia 

15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217. z późn. zm.) 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 



DDZ/38/2017 28 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

….., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                     ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do IDW 

 
 

WZÓR WYKAZU USŁUG 

 

dotyczy: zamówienia publicznego na „Świadczenie usług zdrowotnych”. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

  
Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem/wykonuję 
następujące usługi*: 

Lp. Krótki opis usługi, w tym podanie jej 
przedmiotu  i średniej miesięcznej liczby 

pakietów abonamentowych 

Data wykonania Odbiorca Nazwa podmiotu 
wykonującego 

usługę* 
Początek 

(data) 
Zakończenie 

(data) 

1      

2      

…      

* w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W takim przypadku dokument - zobowiązanie powinno określać: 
zakres i sposób udostępnienia/wykorzystania zasobu, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
W załączeniu przedkładam/my dowody potwierdzające należyte wykonanie /wykonywanie 
wskazanych w tabeli powyżej usług.  
 
 
Podpis(y): 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej (ych) 
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Załącznik nr  5 do IDW 
 

WYKAZ PLACÓWEK 
(wzór) 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług zdrowotnych”. 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 
2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

  
Oświadczam, że dysponuję/będę dysponował do realizacji zamówienia następującymi 
placówkami *: 

Lp.  
Nazwa i adres placówki 

Nazwa Wykonawcy lub 
podmiotu wykazującego 

spełnienie warunku 

Placówka położona najbliżej, w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego 

1   

Pozostałe placówki położone w Warszawie 

2.   

…   

Pozostałe placówki położone na terenie RP 
(bez uwzględnienia placówek w Warszawie) 

1.   

…   

* w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie (lub inny dokument) tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  W takim przypadku dokument - zobowiązanie 
powinno określać: zakres i sposób udostępnienia/wykorzystania zasobu, zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia. 
 

Podpis(y): 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej (ych) 
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Załącznik nr  6 do IDW 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

dotyczące  przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej,  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 229) 

 
 
dotyczy: zamówienia publicznego na „Świadczenie usług zdrowotnych”. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 
02-673 Warszawa 
 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

 

Oświadczam, że: 

 

□ * Nie należę do żadnej grupy kapitałowej, 

□ * Nie należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu, 

□ * Należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu, tj. z Wykonawcą …………………………………………… . 

 
 

 

 

 

* należy zaznaczyć odpowiednie 

 

Podpis(y): 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) 

  
 

  

  
 

  

 
 


