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Polska-Warszawa: Usługi ochrony zdrowia 

2017/S 243-506733 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2014/24/UE 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
ul. Konstruktorska 3A 
Warszawa 
02-673 
Polska 
Osoba do kontaktów: Zbigniew Majchrzak 
E-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl 
Faks: +48 224590201 
Kod NUTS: PL911 
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.nfosigw.gov.pl 
I.2)Wspólne zamówienie 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres 
podany powyżej 
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna 
I.5)Główny przedmiot działalności 
Środowisko 
Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1)Nazwa: 
Świadczenie usług zdrowotnych. 
Numer referencyjny: DDZ/38/2017 
II.1.2)Główny kod CPV 
85100000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Usługi  
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych. Świadczenie usług 
zdrowotnych będzie obejmowało świadczenie: 

mailto:Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl?subject=TED
http://www.nfosigw.gov.pl/
http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne


2 
DDZ/38/2017 

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. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ. 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
Wartość bez VAT: 4 019 580.00 PLN 
II.1.6)Informacje o częściach 
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
85121000 
85131000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL911 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Warszawa. 
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
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 PLN netto, 
W tym wartość szacunkową zamówienia objętego prawem opcji określa się na 1 455 120 PLN 
netto. 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi - Rozdział 6, Działu II, art. 138g i nast. ustawy z dnia 
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz z 
zachowaniem zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości i proporcjonalności. 
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, które zostały wymienione w wykazie usług 
społecznych i innych szczególnych usług, stanowiącym załącznik XIV do dyrektywy 
2014/24/UE. 
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie (D) / Waga: 20 
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność usług (U) / Waga: 20 
Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 4 019 580.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w miesiącach: 36 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: tak 
Opis opcji:  
W ramach prawa opcji usługi będą świadczone dla członków rodzin pracowników oraz 
członków rodzin emerytów i rencistów (byłych pracowników NFOŚiGW). 
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. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN). Wadium 
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK Oddział 
Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki udziału 
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z 
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
Wykaz i krótki opis warunków:  
1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne nie mogą podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 
2. Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące 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 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217. z późn. zm.). 
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3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w pkt. 1 powyżej, z 
uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
4. 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 III.1.1)2. i III.1.3)1c) 
ogłoszenia) 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 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Część I 
SIWZ, zwanej dalej IDW), 
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się złożenie 
oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do IDW). 
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
wraz z ofertą: 
5.1. 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; 
5.2. 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; 
5.3. 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. 
6. 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 16.2.2007 
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). 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
Ciąg dalszy – Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
1.1. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. III.1.1)5.1. – III.1.1)5.3. ogłoszenia – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
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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. 
1.2. 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. 1.1. powyżej, 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. 
1.3. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.1a) powyżej, lub zastępujące je dokumenty, o 
których mowa w pkt 1.2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w 1.1b) 
powyżej, lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt 1.2. powyżej, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.1.1)4a) ogłoszenia musi być złożone przez 
każdego z tych Wykonawców, 
b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt III.1.1)4b) ogłoszenia może być złożone wspólnie 
przez Wykonawców w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
c) dokumenty, o których mowa w pkt III.1.1)5.1. – III.1.1)5.3. ogłoszenia albo odpowiadające 
im dokumenty, o których mowa w pkt III.1.2)1. ogłoszenia, a także oświadczenie, o którym 
mowa w pkt. III.1.1)6. ogłoszenia, muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z 
ofertą zobowiązany jest złożyć: 
4.1. 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; 
4.2. 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). 
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5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) dokumenty, o których mowa w punkcie 4.1. powyżej, zobowiązany jest złożyć ten z 
Wykonawców, który wykazywać będzie spełnianie warunku, 
b) dokumenty, o których mowa w punkcie 4.2. powyżej, zobowiązany jest złożyć ten lub ci z 
Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnianie warunku udziału w postępowaniu, których 
dokumenty dotyczą. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
1. 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. 
2. 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. 
2.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
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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. 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2)Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 
Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Procedura otwarta 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 
IV.2)Informacje administracyjne 
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 10/01/2018 
Czas lokalny: 11:00 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym 
kandydatom 
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 
Polski 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Oferta musi zachować ważność do: 10/03/2018 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 10/01/2018 
Czas lokalny: 11:30 
Miejsce:  
Siedziba Zamawiającego, Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, pokój 218 /budynek 1. 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  
Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani. 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3)Informacje dodatkowe: 
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1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o 
których mowa w pkt. III.1.1)2 i III.1.3) ogłoszenia mogą oni spełniać łącznie, z zastrzeżeniem 
warunku określonego w pkt. III.1.1)2 ogłoszenia, którego spełnianie musi wykazać każdy z 
Wykonawców, pkt. III.1.3)1a) ogłoszenia, którego spełnienie musi wykazać co najmniej 1 z 
Wykonawców, a brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. III.1.1)1 ogłoszenia musi 
wykazać każdy z Wykonawców. 
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 ogłoszeniu, tj. poprzez żądanie i zbadanie 
dokumentów takich jak żądane od Wykonawcy. 
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 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). 
5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Zbigniew Majchrzak – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30; nr faksu 
+48 22 45 90 201, e-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl. 
6. 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. 
7. Pełnomocnictwa/dokumenty ustanawiające pełnomocnika muszą być przedstawione w 
formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9. W kryterium – Cena (C) oferta zostanie dokonana wg następujących podkryteriów: Cena 
brutto za jeden pakiet medycyny pracy (Cmp) – max. 10 pkt; cena brutto za jeden pakiet dla 
pracownika (Cp) – max. 20 pkt; cena brutto za jeden pakiet dla emeryta lub rencisty 
NFOŚiGW (Cen) – max. 10 pkt; cena brutto za jeden pakiet dla Członka Zarządu (Cc) – max. 
10 pkt; cena brutto za jeden pakiet rodzinny (Cr) – max. 5 pkt; cena brutto za jeden pakiet 
senior (Cs) – max. 5 pkt. 
10. Dotyczy pkt. IV.1.1) ogłoszenia. Zamówienie jest prowadzone 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, z wykorzystaniem elementów procedury otwartej. 
11. Dotyczy pkt. II.2.7) ogłoszenia. 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. 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
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Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587706 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  
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 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). 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587706 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
15/12/2017 
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