SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
na

„Zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników
Orkiestry Sinfonia Varsovia”.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty
209.000 €

Zatwierdziła:
/-/
Aleksandra Kielan
Zastępca Dyrektora Orkiestry Sinfonia Varsovia

Warszawa, 3 lutego 2016 roku
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Część I
Postanowienia ogólne
1.

Informacja o Zamawiającym
Postępowanie prowadzone jest przez:

Orkiestra Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa
Informacje udzielane są w dni robocze (oprócz sobót) w godz. 0900 - 1500.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy udziale komisji
przetargowej.

2.

Adres korespondencyjny Zamawiającego.
Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem,
należy kierować na adres:

Orkiestra Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa
tel.(0-22) 582-70-82
fax (0-22) 582-70-84
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców
powyższego wymogu.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
w zakresie przedmiotu zamówienia – Andrzej Majerski, tel.: 22 / 582 70 90.
w zakresie spraw formalno-prawnych – Marek Okniński, tel.: 781 799 991

3.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

4.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1.1.

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem,
należy kierować na adres podany w pkt. 2. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za
skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu.

1.2.

Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są
w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień,
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wniosków oraz informacji za pomocą faksu, przy spełnieniu wymogów określonych
w pkt. 4.3.

2.

1.3.

Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres
podany w pkt. 4.1. niniejszej specyfikacji przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie
potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

1.4.

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu
2.1.

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają
warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

2.2.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Część II
Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji
3.

Opis przedmiotu zamówienia – zasady ogólne
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w
następujących pakietach:
3.1.1. pakiet indywidualny – pracownik Zamawiającego.
3.1.2. pakiet partnerski - pracownik Zamawiającego oraz osoba bliska pracownika.
3.1.2.1. przy czym, za osoby bliskie pracownika uważa się współmałżonka,
konkubenta, konkubinę do 65 roku życia oraz dzieci własne,
przysposobione, jak również dzieci konkubenta (konkubiny) do 26 roku
życia.
3.1.3. pakiet rodzinny - pracownik Zamawiającego oraz osoby bliskie pracownika
3.1.3.1. W ramach pakietu rodzinnego ubezpieczeniem objęty jest pracownik
Zamawiającego oraz rodzina pracownika (współmałżonek/partner oraz
dzieci do 26 roku życia).
- w następujących zakresach świadczeń (wariantach):
3.1.3.2.

wariant podstawowy

3.1.3.3.

wariant rozszerzony

3.2.

minimalne zakresy świadczeń będących przedmiotem zamówienia określa treść
niniejszego SIWZ, a w szczególności Szczegółowy opis warunków ubezpieczenia
stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

3.3.

Zamawiający wymaga zwłaszcza:
3.3.1.

objęcia świadczoną usługą wszystkich osób wskazanych przez Zamawiającego,
w tym tych które ukończyły 65 rok życia,

3.3.2.

braku górnego limitu wieku dla osób objętych przedmiotem zamówienia,

3.3.3.

braku górnego limitu wieku zakończenia ubezpieczenia – możliwość
dożywotniej, indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia,

3.3.4.

objęcia zakresem umowy również chorób rozpoczętych przed zawarciem umowy
z Wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu,
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3.3.5.

braku wyłączenia chorób występujących przed zawarciem umowy z
Wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu,

3.3.6.

dostępu do placówek medycznych na terenie kraju, w tym co najmniej, w każdym
powiecie oraz mieście wojewódzkim, przy czym na terenie Warszawy co
najmniej 16 placówek, z zastrzeżeniem posiadania minimum jednej placówki w
każdej dzielnicy Warszawy,

3.3.7.

braku karencji dla pracownika i członków rodzin; możliwość korzystania ze
wszystkich świadczeń od dnia podpisania umowy z Zamawiającym,

3.3.8.

braku kwestionariusza medycznego dla pracownika i członków rodzin,

3.3.9.

możliwości umawiania wizyt bezpośrednio w placówce zdrowia lub przez
infolinię,

3.3.10.

braku limitów na konsultacje u lekarzy specjalistów, oraz konsultacji
profesorskich w ramach określonych pakietów,

3.3.11.

braku limitów na badania diagnostyczne,

3.3.12.

realizacji badań diagnostycznych – bez ograniczeń i dodatkowych kosztów za
zużyte materiały, czy preparaty np.: kontrasty w tomografii komputerowej czy
rezonansie magnetycznym,

3.3.13.

gwarancji szybkiego dostępu do lekarzy tj. co najmniej w następujących
terminach:
3.3.13.1.

dostęp w ciągu 1 dnia roboczego do lekarza pierwszego kontaktu:
3.3.13.1.1. lekarz rodzinny
3.3.13.1.2. internista
3.3.13.1.3. pediatra

3.3.13.2.

dostęp w ciągu 5 dni roboczych do lekarza specjalisty:
3.3.13.2.1. chirurg
3.3.13.2.2. ginekolog
3.3.13.2.3. okulista

3.3.13.3.

dostęp w ciągu 7 dni roboczych do lekarza specjalisty:
3.3.13.3.1. dermatolog,
3.3.13.3.2. gastroenterolog,
3.3.13.3.3. kardiolog
3.3.13.3.4. laryngolog
3.3.13.3.5. neurolog
3.3.13.3.6. ortopeda
3.3.13.3.7. urolog

3.3.13.4.

dostęp w ciągu 10 dni roboczych do lekarza specjalisty:
3.3.13.4.1. alergolog
3.3.13.4.2. diabetolog
3.3.13.4.3. endokrynolog
3.3.13.4.4. hematolog
3.3.13.4.5. nefrolog
3.3.13.4.6. onkolog
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3.3.14.

zapewnienia wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem na terenie Polski,
ubezpieczenia od kosztów leczenia zagranicą, obejmującego cały świat bez
udziału własnego, z sumą ubezpieczenia 100.000,- PLN (maksymalny
jednorazowy pobyt za granicą - 30 dni
W ramach zapewnienia opieki medycznej zagranicą, w związku z nagłymi
zachorowaniami lub nieszczęśliwymi wypadkami, spełnione muszą zostać
przynajmniej następujące wymogi, w tym realizowane następujące rodzaje
świadczeń:
3.3.14.1.

pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego oraz
przeciwbólowego leczenia stomatologicznego,

3.3.14.2.

pokrycie kosztów środków opatrunkowych, lekarstw przepisanych
przez lekarza oraz kosztów transportu,

3.3.14.3.

objęcie ochroną również osób, które ukończyły 65 rok życia,

3.3.15.

Zestawienie liczby rodzajów polis przedstawione w Załączniku nr 1 do SIWZ
stanowi jedynie wartość szacunkową w celu wyliczenia wartości oferty i nie
może być traktowana jako ostateczna i ostatecznie zostanie zweryfikowana w
przypadku podpisania umowy z Wykonawcą.

3.3.16.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykupienia polis dla wszystkich
pracowników lub pracowników i ich partnerów lub rodzin

3.3.17.

Ostateczny wybór określonej wersji świadczenia medycznego (liczby
określonych pakietów i wariantów) zostanie ustalony w przypadku podpisania
właściwej umowy z Wykonawcą,

3.3.18. Każdy z pracowników Zamawiającego będzie miał prawo do zmiany zakresu
pakietu oraz wariantu ubezpieczenia.
3.3.19.

4.

Zamówienia częściowe
4.1.

5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
7.1.

8.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Oferty wariantowe
6.1.

7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające
5.1.

6.

Umową objęte jest także Zapewnienie badań w zakresie wymogów medycyny
pracy zgodnie z opisem określonym Szczegółowym opisie warunków
ubezpieczenia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca będzie realizował zamówienie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do
dnia 28 lutego 2018 r.

Przedmiot zamówiony został zakwalifikowany do CPV nr: CPV-85121000-3

Część III
Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy
9.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania
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9.1.

10.

Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki, dotyczące:
9.1.1.

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

9.1.2.

Posiadania wiedzy i doświadczenia.

9.1.3.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,

9.1.4.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

9.2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że warunki określone w pkt. 12.1 powyżej, spełniają łącznie wszyscy
Wykonawcy.

9.3.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12.1
niniejszej SIWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

9.4.

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 12.1. SIWZ
na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w pkt. 13.1 oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą
dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w pkt. 12 SIWZ,
potwierdzających spełnianie tych warunków.

9.5.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

9.6.

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych
przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. l ustawy, zostanie wykluczony z
postępowania.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków oraz braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą należy załączyć:
4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4
ustawy Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do
SIWZ),

4.2. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ),

4.3. Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy należy do grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej,
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 26 ust. 2b ustawy (wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ),
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4.4. Oświadczenie dotyczące powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego–
Załącznik nr 6 do SIWZ

4.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku,

4.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy.

4.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13.6 składa
odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

4.7.1.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

4.7.2.

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,

4.7.3.

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

4.8.

Dokument, o którym mowa w pkt. 13.6 - 13.7 muszą być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.9.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 13.2. –
13.6. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 13.8
stosuje się odpowiednio.

4.10.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1.
SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 12.5.
SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 13.2, 13.3 SIWZ.

4.11.

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie.

4.12.

Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika.

4.13.

Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 13.2 oraz 13.3, oraz
odpowiednio pkt. 13.4 – 13.7. powyżej winny być złożone przez każdy podmiot.

4.14.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 13.1. powinien przedłożyć ten, lub ci
spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam
zakresie.

4.15.

Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne,

7

11.

4.16.

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

4.17.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1. –
12.4. powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.1 - 13.7.
powyżej,

4.18.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że warunki określone w pkt. 12.2. – 12. 4. powyżej, spełniają łącznie wszyscy
Wykonawcy,

4.19.

Jeżeli Wykonawca skorzysta z prawa, o którym mowa w pkt. 12.1. SIWZ,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Oferta wspólna
11.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie,
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę
tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa
regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać:
11.1.1.

Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym
musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia).

11.1.2.

Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres
obowiązywania umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i
gwarancji.

11.1.3.

Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez
któregokolwiek z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia
wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o realizacji zamówienia.

11.1.4.

Zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców
bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

11.1.5.

Oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie
odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność z tytułu
udzielonej gwarancji jakości.

11.1.6.

Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań.

11.1.7.

Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy
wykonywaniu zamówienia.

11.1.8.

Informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na
rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z
osobna.

11.2. Wykonawcy wspólnie składający ofertę wskażą w formularzu oferty adres
korespondencyjny na który Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
12.

Wadium przetargowe
12.1. W przedmiotowym postępowaniu wadium przetargowe nie jest wymagane.

13.

Zabezpieczenie należytego wykonania
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13.1. W przedmiotowym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy nie jest wymagane.

Część IV
Zasady przygotowania oferty
14.

Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:
14.1. Oferta powinna składać się z:
14.1.1.

wypełnionego Formularza Ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze
stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części
zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom;

14.1.2.

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 13. niniejszej SIWZ lub
wymagane z mocy obowiązujących przepisów;

14.1.3.

zestawienie placówek medycznych (wypełniony wzór zestawienia stanowiący
Załącznik 7 do SIWZ),

14.1.4.

pełnomocnictwo do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi
umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę (w tym
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) o
ile upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów
składających się na ofertę,

14.1.5.

oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.11. poniżej – tylko w przypadku, gdy
Wykonawca chce zastrzec określone informacje zawarte w ofercie jako
tajemnicę przedsiębiorstwa;

14.2. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi niniejszą SIWZ.
14.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz
oferty. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub
oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
14.4. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać
następujące wymogi:
14.4.1.

oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej np.: na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem
czytelnym pismem,

14.4.2.

formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez
Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być
podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną
przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,

14.4.3.

w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

14.4.4.

pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w 17.4.2. w SIWZ),
należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej
stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y)
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upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy oraz muszą być one
sporządzone w języku polskim, chyba że Specyfikacja stanowi inaczej.
14.5. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
14.6. Określone w pkt. 13 SIWZ dokumenty składające się na ofertę, muszą być sporządzone wg
wzorów i wymogów SIWZ.
14.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem
na język polski, sporządzonym przez wykonawcę.
14.8. Zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w
pkt. 13 SIWZ.
14.9. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart
oferty.
14.10. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelnego
podpisu w przypadku pieczęci imiennej.
14.11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie
budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie
mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
15.

Opakowanie oferty
15.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert.
15.2. Opakowanie musi zostać oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu
zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z jego adresem.
15.3. Opakowanie (koperta) musi zostać zaadresowane na adres:
Orkiestra Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa

16.

Na kopercie lub opakowaniu zewnętrznym musi znajdować się dokładna nazwa i adres
Wykonawcy składającego ofertę oraz napis:
OFERTA PRZETARGOWA
na „Zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Orkiestry Sinfonia
Varsovia
otworzyć nie wcześniej niż 15 lutego 2016 r. o godz. 13:30”.

17.

Koszt przygotowania oferty
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

18.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji
18.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień
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SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku
po upływie powyższego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
18.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert.
18.3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści
także na stronie internetowej www.sinfoniavarsovia.org (na której została zamieszczona
specyfikacja).
18.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
18.5. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.
19.

Modyfikacje treści specyfikacji
19.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowej www.sinfoniavarsovia.org
19.2. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ, niezbędne będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten
czas.

20.

Sposób obliczania ceny oferty
20.1. W formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za realizację przedmiotu
zamówienia.
20.2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu
ofertowym
20.3. Ceny brutto abonamentu miesięcznego dla uprawnionego pracownika – zaoferowana cena
musi uwzględniać pełen zakres usług opisanych w treści SIWZ oraz załącznikach,
20.4. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją i projektem
umowy. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat
ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu.
20.5. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów związanych z realizacją umowy
zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, której wzór stanowi
Załącznik 8 do niniejszej SIWZ.

21.

Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji
zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
21.1. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w rozumieniu ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz. U. z 2014 r. poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.
U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).

22.

Cena przyjęta w ofercie będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z
warunkami umowy.

23.

Waluty obce:
23.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w innej walucie niż PLN.
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Część V
Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
24.

Tryb oceny ofert
24.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
24.2. Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

25.

24.2.1.

Pierwszy etap oceny, będzie dotyczył wymagań formalnych i kompletności
oferty. Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą lub niniejszą
specyfikacją zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do
wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.

24.2.2.

W drugim etapie dokonana zostanie ocena merytoryczna według kryteriów
określonych poniżej. W drugim etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające
odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

Kryteria oceny ofert:
25.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- cena brutto za realizację zamówienia – 90 %
- ilość placówek w Warszawie – 10%

26.

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
26.1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację zamówienia –
według następującego wzoru:
najniższa cena brutto
C1= ------------------------------- x 100 x waga kryterium
cena brutto oferty badanej

26.2. Ocena ofert w zakresie kryterium „Ilość placówek świadczących usługi objęte
przedmiotem zamówienia” zostanie przeprowadzona według następującego wzoru:
GX
G = ----------------- x 100 x waga kryterium
Gmax
gdzie
G – oznacza ilość punktów uzyskaną w ocenianym kryterium przez ofertę podlegającą
ocenie,
GX – oznacza ilość placówek świadczących usługi objętych przedmiotem zamówienia
wykazaną w ofercie Wykonawcy ocenianego,
Gmax – oznacza największą ilość placówek świadczących usługi objętą przedmiotem
zamówienia, wykazaną w złożonych ofertach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że
w przypadku gdy ilość placówek wykazana w ofercie przekroczy 40 lokalizacji, do
wzoru zostanie przyjęta jako max – wielkość 40.
26.3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawcę, który w sumie
uzyska największą ilość punktów przyznanych w ramach oceny dokonywanej zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt. 29.1. SIWZ. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie
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przeliczona liczba punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
26.4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie największą liczbę
punktów.
26.5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
26.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Część VI
Informacje o trybie składania i otwarcia ofert
27.

Miejsce i termin składania ofert
27.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Grochowskiej
272, w pok. nr 107 (Sekretariat), do dnia 15 lutego 2016 r. do godziny 13:00. Oferty
złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy
się data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

28.

Miejsce i termin otwarcia ofert
28.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2016 r. o godz. 13:30 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Grochowskiej 272 w pok. Nr 5 – Sala konferencyjna.

29.

Publiczne otwarcie ofert
29.1. Otwarcie ofert jest jawne.
29.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
29.3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.

30.

Termin związania ofertą
30.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

31.

Zmiana i wycofanie oferty
31.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
31.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w
sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania
(koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.
Część VII
Postanowienia dotyczące umowy

32.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
32.1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

33.

Istotne postanowienia umowy.
33.1. Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
33.2. Zamawiający podpisze umowę po zatwierdzeniu wyników postępowania, z tym
Wykonawcą który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium
przyjętego w niniejszym postępowaniu.
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34.

Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy.
34.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
34.2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu z pkt. 1, jeżeli w niniejszym
postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
34.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani, nie później niż na 3 dni przed podpisaniem
Umowy, dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 14. 1. SIWZ.
Część VIII
Postanowienia końcowe

35.

Zawiadomienie o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania
35.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę
(firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej
wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Ponadto
Zamawiający poda termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego może być zawarta.
35.2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści niezwłocznie informacje, o
których mowa w pkt 36.1. na stronie internetowej www.sinfoniavarsovia.org oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
35.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o Wykonawcach,
których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
35.4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po
upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.

36.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
36.1. Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, których interes prawny
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.
36.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom
zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

37.

Inne postanowienia.
37.1. Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
907 ze zm.)
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Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UBEZPIECZNIA
Zamawiający wymaga:
1.

Zapewnienie badań w zakresie wymogów medycyny pracy.
1.1.

2.

W ramach medycyny pracy Zamawiający wymaga, aby był realizowany pełny zakres
usług obejmujący wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane obowiązującymi
przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca
wydając skierowanie. W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz
Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania niezbędne do wydania pracownikowi
orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z
wymaganiami Kodeksu Pracy, w tym również badania sanitarno-epidemiologiczne
(włącznie z badaniami w kierunku nosicielstwa)

Opieka medyczna w wariancie podstawowym.
2.1.

W zakresie przedmiotowego zakresu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poniższy
zakres świadczeń medycznych:
2.1.1. Nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w szczególności w
sytuacjach chorobowych, leczenia i zaostrzenia chorób przewlekłych oraz pomoc w
nagłych zachorowaniach.
2.1.2. Konsultacje specjalistyczne obejmują:
2.1.2.1.

wywiad

2.1.2.2.

porada specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do
postawienia diagnozy

2.1.2.3.

podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej

2.1.2.4.

monitorowania leczenia.

2.1.3. Zamawiający wymaga dostępu do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez
skierowania:
2.1.3.1.

choroby wewnętrzne – internista i/lub lekarz medycyny rodzinnej

2.1.3.2.

alergolog

2.1.3.3.

chirurg

2.1.3.4.

dermatolog

2.1.3.5.

diabetolog

2.1.3.6.

endokrynolog

2.1.3.7.

gastroenterolog

2.1.3.8.

ginekolog i położnik

2.1.3.9.

hematolog

2.1.3.10. kardiolog
2.1.3.11. laryngolog
2.1.3.12. nefrolog
2.1.3.13. neurolog
2.1.3.14. okulista
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2.1.3.15. ortopeda
2.1.3.16. pediatra
2.1.3.17. pulmonolog
2.1.3.18. urolog
2.1.3.19. reumatolog
2.1.3.20. lekarze dyżurni – lekarze dostępni w ramach dyżurów w placówkach
Wykonawcy.
2.1.4. Dostęp do lekarzy pozostałych specjalności bez skierowania, w tym konsultacje
profesorskie ze skierowaniem.
2.1.5. Zamawiający wymaga nielimitowanej
laboratoryjnych wymienionych poniżej:
2.1.5.1.

liczby

badań

diagnostycznych

i

Diagnostyka laboratoryjna:
2.1.5.1.1. badania hematologiczne i koaguolologiczne: OB,
morfologia krwi obwodowej z rozmazem, płytki krwi,
retikulocyty, czas protrombinowy (tromboplastynowy, PT,
INR), czas trombinowy (TT), D-Dimery, APTT,
fibrynogen;
2.1.5.1.2. badania biochemiczne i hormonalne oraz markery
nowotworowe:
białko
c-reaktywne,
ALATaminotransferaza alaninowa, ASPAT-aminotransferaza
asparaginianowa, amylaza, albuminy, białko całkowite,
bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki,
cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL,
kinaza kreatynowa (CPK), dehydrogenaza mleczanowa,
fosfataza zasadowa, fosfataza kwaśna, fosforany, GGTP –
gamma– glutamylotranspeptydaza, glukoza, glukoza –
krzywa, kreatynina, kwas moczowy, lipidogram, magnez,
mocznik, potas, proteinogram, sód, trójglicerydy, wapń,
żelazo, IGE całkowite, IGA całkowite, IGG całkowite, IGM
całkowite, kwas foliowy, TIBC – całkowita zdolność
wiązania żelaza, żelazo-krzywa wchłaniania, ferrytyna,
ceruloplazmina, transferyna, lipaza, miedź, prolaktyna,
TSH, estradiol, FSH, FT3 (wolne T3), FT4 (wolne T4),
beta-HCG, LH, progesteron, prolaktyna, testosteron, AFP,
PSA, CEA, CA-125, CA-15.3, CA-19.9;
2.1.5.1.3. badania serologiczne i diagnostyka infekcji: odczyn:
VDRL, ASO, RF, Waalera – Rosego, grupa krwi, badanie
przeglądowe alloprzeciwciał, grupa krwi, Antygen Hbs
(HBs-Ag), aTPO, cytomegalia przeciwciała w klasie
IGG/IGM, przeciwciała anty-Hbs, przeciwciała anty-HCV,
Helikobakter pylori, przeciwciała HIV1/HIV2 oraz
mononukleoza, różyczka, toksoplazmoza przeciwciała w
klasie IGG/IGM,
2.1.5.1.4. badania moczu: badanie ogólne + osad, białko, fosforany,
glukoza kreatynina, kwas moczowy, magnez, mocznik, sód,
wapń, ALA, miedź, potas; dobowa zbiórka moczu na wapń,
białko, fosforany;
2.1.5.1.5. badania bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku
bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów - posiew
moczu, posiew kału ogólny, w zależności od wskazań
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dodatkowo antybiogram; czystość pochwy, posiew
nasienia, posiew plwociny, wymaz z gardła, wymaz z ucha,
oka, nosa, odbytu, pochwy, rany, wymaz z szyjki macicy;
2.1.5.1.6. badania kału: badanie kału ogólne w kierunku pasożytów (w
tym Lamblie), na krew utajoną, oraz na Rota
Wirus/adenowirusy;
2.1.5.1.7. badania cytologiczne: cytologia ginekologiczna, cytologia
złuszczeniowa z nosa;
2.1.5.1.8. badania mykologiczne z posiewem: wymaz z gardła,
wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany wymaz z
szyjki macicy, mykogram;
2.1.5.1.9. badania toksykologiczne: digoksyna, ołów.
2.1.5.2.

Diagnostyka obrazowa:
2.1.5.2.1. badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe, EKG
wysiłkowe, 24 godzinne badanie EKG (Holter EKG), Holter
EKG ciśnieniowy,
2.1.5.2.2. badania rentgenowskie: RTG kości długich i płaskich plus
ręce i stopy (w tym RTG czaszki, RTG kości: nosa,
podudzia, udowej, ramienia, przedramienia, skroniowych,
RTG łopatki, RTG miednicy, RTG mostka, RTG żuchwy,
RTG barku, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej),
RTG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej – również z
barytem, RTG kręgosłupa (lędźwiowego, krzyżowobiodrowego,
piersiowego,
szyjnego,
krzyżowolędźwiowego), RTG w kierunku skoliozy, RTG zatok, RTG
żeber, RTG stawów, RTG kończyn, urografia, RTG
nosogardła (trzeci migdał);
2.1.5.2.3. badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG
miednicy mniejszej, USG układu moczowego, USG
ginekologiczne
przez
powłoki
brzusznej,
USG
ginekologiczne (ocena ciąży), USG piersi, USG tarczycy,
USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, USG
transwaginalne, USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG
scriningowe ginekologiczne, USG jąder, USG ślinianek,
ECHO serca, USG gruczołu krokowego transrektalne,
Doppler USG tętnic szyi, Doppler USG żył szyi, Doppler
USG tętnic kończyny, Doppler USG żył kończyny, USG
Doppler jamy brzusznej/ układu wrotnego, USG Doppler
tętnic
nerkowych,
USG
Doppler
tętnic
wewnątrzczaszkowych, USG stawu biodrowego, USG
stawu kolanowego, USG stawu łokciowego, USG stawu
skokowego (w tym ścięgna Achillesa), USG stawu
barkowego, USG monitorowanie biopsji, USG tkanek
miękkich, USG węzłów chłonnych, USG krtani, USG
nadgarstka (w tym palca);
2.1.5.2.4. badania
endoskopowe:
gastroskopia,
rektoskopia,
kolonoskopia;
pobranie
wycinków
z
oceną
histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych;
2.1.5.2.5. rezonans magnetyczny: jamy brzusznej, miednicy małej,
śródpiersia, klatki piersiowej, kręgosłupa: lędźwiowokrzyżowego, piersiowego, szyjnego, oczodołów, zatok,
przysadki, stawów: barkowego, łokciowego, kolanowego,
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nadgarstka,
skokowego,
biodrowych,
krzyżowobiodrowych, stopy, kończyny dolnej (udo, podudzie),
kończyny górnej (ramię, przedramię) z kontrastem;
2.1.5.2.6. tomografia komputerowa: głowy, zatok, oczodołów, kości
skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej, klatki
piersiowej HRCT, jamy brzusznej, miednicy małej,
kręgosłupa:
szyjnego,
piersiowego,
lędźwiowokrzyżowego,
stawów:
biodrowych,
kolanowego,
skokowego, nadgarstka, barkowego, łokciowego, stopy, CT
tkanek miękkich (udo, podudzie, ramię, przedramię) z
kontrastem;
2.1.5.2.7. inne badania diagnostyczne: spirometria, audiometria
tonalna, densytometria przesiewowa (screeningowa),
biopsje cienkoigłowe – piersi, tarczycy, wraz z oceną
histopatologiczną, mammografia;
2.1.5.2.8. badania okulistyczne: pole widzenia, dno oka, adaptacja do
ciemności, badanie ciśnienia śródgałkowego, badanie
widzenia przestrzennego, komputerowe badanie wzroku.
2.1.6. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne:
2.1.6.1.

Ogólnolekarskie:
2.1.6.1.1. pobranie wymazu/posiewu
2.1.6.1.2. pomiar ciśnienia tętniczego
2.1.6.1.3. pomiar wzrostu i wagi ciała
2.1.6.1.4. odczulanie

2.1.6.2.

Ambulatoryjne i chirurgiczne:
2.1.6.2.1. założenie i zmiana prostego opatrunku nie wymagającego
opracowania chirurgicznego,
2.1.6.2.2. pobranie wymazu i posiewu,
2.1.6.2.3. usunięcie szwów,
2.1.6.2.4. znieczulenie miejscowe,
2.1.6.2.5. usunięcie kleszcza.

2.1.6.3.

Laryngologiczne:
2.1.6.3.1. założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa,
2.1.6.3.2. przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej,
2.1.6.3.3. koagulacja naczyń przegrody nosa,
2.1.6.3.4. usunięcie ciała obcego z nosa, ucha,
2.1.6.3.5. założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego,
2.1.6.3.6. założenie/zmiana/usunięcie sączka,
2.1.6.3.7. płukanie ucha/nosa,
2.1.6.3.8. laryngoskopia pośrednia,
2.1.6.3.9. pobranie wymazu/posiewu,
2.1.6.3.10. usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych ,
2.1.6.3.11. donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa.
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2.1.6.4.

Okulistyczne:
2.1.6.4.1. badanie dna oka,
2.1.6.4.2. pomiar ciśnienia śródgałkowego,
2.1.6.4.3. usunięcie ciała obcego z oka;
2.1.6.4.4. badanie ostrości widzenia;
2.1.6.4.5. iniekcja podspojówkowa;
2.1.6.4.6. badanie autorefraktometrem;
2.1.6.4.7. podanie leku do worka spojówkowego;
2.1.6.4.8. płukanie worka spojówkowego;
2.1.6.4.9. gonioskopie;
2.1.6.4.10. pobranie wymazu/posiewu;
2.1.6.4.11. dobór okularów.

2.1.6.5.

Ortopedyczne:
2.1.6.5.1. założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego;
2.1.6.5.2. repozycja złamania (jeżeli standard przychodni na to
pozwala);
2.1.6.5.3. założenie/zmiana opatrunku;
2.1.6.5.4. iniekcje dostawowe i okołostawowe;
2.1.6.5.5. punkcja stawu – pobranie materiału do badań;
2.1.6.5.6. założenie opaski elastycznej;
2.1.6.5.7. założenie szyny/temblaka;
2.1.6.5.8. założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora.

2.1.6.6.

Dermatologiczne:
2.1.6.6.1. pobranie wymazu/posiewu.

2.1.6.7.

Ginekologiczne:
2.1.6.7.1. pobranie cytologii

2.1.6.8.

Pielęgniarskie:
2.1.6.8.1. podanie leku doustnego;
2.1.6.8.2. iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna;
2.1.6.8.3. podłączenie wlewu kroplowego;
2.1.6.8.4. pobranie wymazu/posiewu;
2.1.6.8.5. założenie/zmiana
opatrunku
zaopatrzenia chirurgicznego;

niewymagającego

2.1.6.8.6. pobranie krwi.
2.1.6.9.

Skórne testy alergiczne metodą nakłuć. Preparat do testów alergicznych
uwzględniony jest w cenie usługi.

2.1.6.10.

Prowadzenie ciąży: opieka lekarza ginekologa, czynne poradnictwo
zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu.

2.1.6.11.

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi. Usługa obejmuje:
2.1.6.11.1. konsultację lekarską przed szczepieniem
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2.1.6.11.2. szczepionkę (preparat)
2.1.6.11.3. wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

3.

2.1.6.12.

Wydawanie zaświadczeń
zewnętrznych.

lekarskich

2.1.6.13.

Przegląd stomatologiczny – raz w roku

na

potrzeby

instytucji

Opieka medyczna w wariancie rozszerzonym.
3.1.

W zakresie przedmiotowego (rozszerzonego) zakresu Wykonawca zobowiązany jest
dodatkowo zapewnić następujący zakres świadczeń medycznych:
3.1.1. Nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w szczególności w
sytuacjach chorobowych, leczenia i zaostrzenia chorób przewlekłych oraz pomoc w
nagłych zachorowaniach.
3.1.2. Konsultacje specjalistyczne obejmują:
3.1.2.1.

wywiad

3.1.2.2.

porada specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do
postawienia diagnozy

3.1.2.3.

podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej

3.1.2.4.

monitorowania leczenia.

3.1.3. Zamawiający wymaga dostępu do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez
skierowania:
3.1.3.1.

chirurg dziecięcy

3.1.3.2.

chirurg naczyniowy

3.1.3.3.

hematolog

3.1.3.4.

neurochirurg

3.1.3.5.

neurochirurg dziecięcy

3.1.3.6.

onkolog

3.1.3.7.

proktolog

3.1.3.8.

wizyty domowe – całodobowo

3.1.4. Rehabilitacja; w ramach leczenia ambulatoryjnego, na zlecenie lekarza
3.1.4.1.

po urazach ortopedycznych, cierpiących z powodu zmian
zwyrodnieniowych stawów nie będących wynikiem przewlekłych
chorób układowych tkanki łącznej; cierpiących z powodu chorób
zawodowych; cierpiących z powodu neurologicznych zespołów
bólowych,

3.1.4.2.

Kinezyterapia:
3.1.4.2.1. ćwiczenia instruktarzowe (indywidualne), ćwiczenia
ogólnousprawniające (grupowe), ćwiczenia indywidualne
czynno-bierne i wspomagające, ćwiczenia indywidualne
czynne, ćwiczenia indywidualne w odciążeniu, ćwiczenia
specjalne na przyrządach, wyciąg trakcyjny,

3.1.4.3.

Fizykoterapia:
3.1.4.3.1. Galwanizacja, jonoforeza, fonoforeza, elektrostymulacja,
prądy diadynamiczne, prądy wielkiej częstotliwości
(curapuls), prądy niskiej częstotliwości (interferencyjne),
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prądy TENS, magnetoterapia, terapia ultradźwiękowa,
krioterapia miejscowa, laseroterapia,
4.

Zapewnienie wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem na terenie Polski, ubezpieczenia od
kosztów leczenia zagranicą, obejmującego cały świat bez udziału własnego, z sumą
ubezpieczenia 100.000,- PLN (maksymalny jednorazowy pobyt za granicą - 30 dni.

W ramach zapewnienia opieki medycznej zagranicą, w związku z nagłymi
zachorowaniami lub nieszczęśliwymi wypadkami, spełnione muszą zostać przynajmniej
następujące wymogi, w tym realizowane następujące rodzaje świadczeń:
4.1.
4.2.
4.3.

pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego oraz przeciwbólowego leczenia
stomatologicznego,
pokrycie kosztów środków opatrunkowych, lekarstw przepisanych przez lekarza oraz
kosztów transportu,
objęcie ochroną również osób, które ukończyły 65 rok życia,
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Załącznik 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Nr telefonu:………………………………….
e-mail:……………………………………….
NIP: …………………………………………
Orkiestra Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Orkiestra Sinfonia Varsovia w trybie przetargu nieograniczonego na "Zapewnienie kompleksowej
opieki medycznej dla pracowników Orkiestry Sinfonia Varsovia”, przedkładamy niniejszą ofertę
informując jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury udzielenia zamówienia publicznego
odstępując od własnych warunków realizacji zamówienia.
OFERTA
Oferujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
L.p.

Nazwa

Liczba polis *

Cena

Wartość

pakietu miesięcznie
(1)

(2)

(3)

1

Pakiet 1 osoba - wariant podstawowy

30

2

Pakiet 1 + 1 osoba – wariant podstawowy

7

3

Pakiet rodzinny – wariant podstawowy

11

4

Pakiet 1 osoba – wariant rozszerzony

22

5

Pakiet 1 + 1 osoba – wariant rozszerzony

6

6

Pakiet rodzinny – wariant rozszerzony

8

7

Medycyna pracy dla pracowników

84

(4)

(5) = 3 x 4

RAZEM cena (suma kolumny 5)

1. Cena abonamentu miesięcznego na realizację WARIANTU PODSTAWOWEGO:
1.1.

pakiet 1 osoba uprawniona/pracownik:
opłata za 1 miesiąc: ….………. PLN brutto
(słownie: ………………….…………………………………………………………….)

1.2.

pakiet (1+1) (może zostać zgłoszona jedna osoba z rodziny pracownika – albo partner
życiowy, albo dziecko do 26 roku życia):

22

opłata za 1 miesiąc: … ………… PLN brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………)
1.3.

2.

3.

pakiet rodzinny (może zostać zgłoszony partner życiowy oraz wszystkie dzieci do 26
roku życia):
opłata za 1 miesiąc: ……….…… PLN brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………)

Cena abonamentu miesięcznego na realizację WARIANTU ROZSZERZONEGO:
2.1.

pakiet 1 osoba uprawniona/pracownik:
opłata za 1 miesiąc: ….………. PLN brutto
(słownie: ………………….……………………………..……………………………….)

2.2.

pakiet 1+1 (może zostać zgłoszona jedna osoba z rodziny pracownika – albo partner
życiowy, albo dziecko do 26 roku życia):
opłata za 1 miesiąc: …………… PLN brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………)

2.3.

pakiet rodzinny (może zostać zgłoszony partner życiowy oraz wszystkie dzieci do 26
roku życia):
opłata za 1 miesiąc: ……….…… PLN brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………)

Cena abonamentu miesięcznego w zakresie medycyny pracy dla osoby uprawnionej /
pracownika
opłata za 1 miesiąc: ……….…… PLN brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………)

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń,

5.

Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w treści SIWZ.

6.

W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

7.

Zgadzamy się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni od daty ustalonej,
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na złożenie oferty oraz oświadczamy, że oferta
pozostanie dla nas wiążąca i może być zaakceptowana w każdym czasie przed upływem terminu
związania ofertą.

8.

Oferujemy realizację zamówienia sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 28 lutego
2018 r.

9.

Oferujemy warunki płatności zgodne z przedstawionymi przez Zamawiającego w SIWZ.

10.

Do niniejszego formularza przedkładamy oświadczenia i dokumenty zgodnie z zapisami SIWZ
określone w SIWZ.

...................................................
Data podpisania oferty
.............................................................................
Pieczęć i podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:
Załącznik Nr 3 do SIWZ
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(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest "Zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Orkiestry Sinfonia
Varsovia” oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2015 roku, poz. 2164) spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.

Posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

4.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………..dnia …………..

……………………………………………………………
podpis i pieczęć Wykonawcy
Załącznik Nr 4 do SIWZ
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(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest „"Zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Orkiestry Sinfonia
Varsovia”, oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………………… dnia ……………..

………………………………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest „Zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Orkiestry Sinfonia
Varsovia” oświadczamy, że
a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych *,
b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych*.
W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących
do grupy kapitałowej.
* - niepotrzebne skreślić.

……………………. dnia ………………….

……………………………………………………
Podpis i pieczątka Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zapewnienie kompleksowej opieki
medycznej dla pracowników Orkiestry Sinfonia Varsovia” oświadczamy, że:
a) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *,
b) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług * .
W przypadku potwierdzenia, iż wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić poniższe
informacje:
Nazwa(rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku
podatkowego:…………………………………………………………………………………………
Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku:………………………………………………………

……………………. dnia ………………….

……………………………………………………
Podpis i pieczątka Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykaz placówek medycznych przeznaczonych do realizacji zamówienia, którymi Wykonawca
dysponuje na terenie Warszawy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników
Orkiestry Sinfonia Varsovia, oświadczamy, że na dzień składania oferty na terenie Warszawy
dysponujemy następującymi placówkami medycznymi:

L.p.

Nazwa placówki medycznej

Adres
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…………………………… dnia ……………….

...................................................................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
Strony umowy:
ORKIESTRA SINFONIA VARSOVIA z siedzibą w Warszawie pod adresem 03-849 Warszawa, ul.
Grochowska 272, instytucją artystyczną, osobą prawną zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury
prowadzonym przez Urząd m. st. Warszawy pod numerem RIA/2/08. NIP: 525-241-43-53, REGON:
141246217, reprezentowaną przez:
……………………………….
………………………………
zwana dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………….………………………………
z siedzibą w ……………….., [adres], wpisanym do ………………KRS ………………….., REGON
……………... , NIP: …………….przez: ……………………………………………………………….
…………………………………………….
zwana dalej „Wykonawcą”;
Zważywszy, że:
Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego w charakterze Wykonawcy w wyniku
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, do realizacji zamówienia: „Zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla
pracowników Orkiestry Sinfonia Varsovia”,
Strony zawierają Umowę o następującej treści:
§ 1. Zakres umowy ubezpieczenia
1.

2.

3.
4.

5.

Umowa ubezpieczenia została zawarta w następujących wariantach:
1.1. wariant podstawowy:
1.2. pakiet […]
1.3. pakiet […]
1.4. pakiet […]
wariant rozszerzony
2.1. pakiet […]
2.2. pakiet […]
2.3. pakiet […]
Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ) …………………………………….stanowi
Załącznik do Umowy.
Do niniejszej umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia ogólnych warunków
ubezpieczenia Wykonawcy oraz szczegółowych warunków zawartych w SIWZ niniejszego
postępowania.
Do ubezpieczenia nie ma zastosowania udział własny w szkodzie.
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§ 2. Osoby objęte ubezpieczeniem
1.

W pakiecie indywidualnym ubezpieczeniem objęci są pracownicy Zamawiającego, zwani dalej
Ubezpieczonymi.

2.

W pakiecie partnerskim ubezpieczeniem objęty jest pracownik Zamawiającego oraz osoba
bliska pracownika, zwana dalej Ubezpieczonym.

3.

W pakiecie rodzinnym ubezpieczeniem objęty jest pracownik Zamawiającego oraz osoby
bliskie pracownika, zwani dalej Ubezpieczonymi.

4.

Za osoby bliskie uważa się współmałżonka, konkubenta, konkubinę bez ograniczenia górnej
granicy ich wieku oraz dzieci własne, przysposobione jak również dzieci konkubenta (konkubiny)
do 26 roku życia.
§ 3. Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 28 lutego 2018 r. lub
wcześniejszego wyczerpania środków wskazanych w § 6 ust. 10 Umowy.
§ 4. Przystąpienie do ubezpieczenia i początek ochrony ubezpieczeniowej
1.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby określone w § 2 wg imiennej listy stanowiącej
Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia obowiązywania niniejszej umowy z
zastrzeżeniem zapisów ust. 3 – 5 niniejszego paragrafu.

3.

Pracownicy, o których mowa w § 2 podpisujący umowę o pracę z Zamawiającym po pierwszym
dniu obowiązywania niniejszej umowy, przystępują do ubezpieczenia na warunkach określonych
niniejszą umową od daty podpisania umowy o pracę pomiędzy Ubezpieczonym a
Zamawiającym, jeżeli zostali zgłoszeni do Wykonawcy nie później niż do 23 dnia miesiąca
poprzedzającego ich zatrudnienie u Zamawiającego.

4.

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonych, o których mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym Zamawiający zgłosił przystąpienie do ubezpieczenia, zgodnie z terminami
określonymi w § 7, nie wcześniej, niż data początku umowy o pracę pomiędzy Ubezpieczonym
a Zamawiającym.

5.

W przypadku kandydatów na pracowników, ochrona ubezpieczeniowa dotycząca badań
wstępnych w ramach medycyny pracy rozpoczyna się od dnia doręczenia przez Zamawiającego
Wykonawcy informacji o zmianach, nie wcześniej jednak niż na miesiąc przed datą
obowiązywania umowy o pracę.

6.

Dokumentem uprawniającym do uzyskania świadczeń z zakresu badań wstępnych jest
skierowanie na badania wstępne wystawione na formularzu Wykonawcy.
§ 5. Wystąpienie z ubezpieczenia i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej

1.

Oprócz sytuacji określonych w warunkach ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wobec
Ubezpieczonych wygasa:
1.1. Jeżeli umowa o pracę pomiędzy Zamawiającym, a Ubezpieczonym ulega
rozwiązaniu, ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego wygasa
z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.
1.2. w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych z ostatnim dniem miesiąca, w którym
przestała obowiązywać ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w
stosunku do pracownika.

31

§ 6. Składka ubezpieczeniowa
1.

Z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego Zamawiający zobowiązany jest do
opłacania za każdego Ubezpieczonego składki.

2.

Miesięczna składka w wariancie podstawowym za każdego Ubezpieczonego wymienionego w
Załączniku nr 4 do niniejszej umowy wynosi:
2.1.

W pakiecie indywidualnym – ………PLN (słownie: …………………….…………..),
w tym:
2.1.1. kwota …………..PLN (słownie: …………………..…..) obejmuje świadczenia
związane z medycyną pracy,
2.1.2. kwota …………..PLN (słownie: …………………..) obejmuje pozostałe
świadczenia oferowane w ramach wariantu podstawowego.

3.

2.2.

W pakiecie partnerskim – ………… PLN (słownie: …………….……………………)

2.3.

W pakiecie rodzinnym – ……….PLN (słownie: ……………………..………………..)

Miesięczna składka w wariancie rozszerzonym za każdego Ubezpieczonego wymienionego w
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy wynosi:
3.1.

W pakiecie indywidualnym – ……… PLN (słownie: ………………….….…………..),
w tym:
3.1.1. kwota …………..PLN (słownie: …………………..…..) obejmuje świadczenia
związane z medycyną pracy,
3.1.2. kwota …………..PLN (słownie: …………………..) obejmuje pozostałe
świadczenia oferowane w ramach wariantu rozszerzonego.

3.2.

W pakiecie partnerskim – ………… PLN (słownie: ……………………………..……)

3.3.

W pakiecie rodzinnym – ……….PLN (słownie: ………………………………………..)

4.

Cena abonamentu miesięcznego w zakresie medycyny pracy dla osoby uprawnionej /
pracownika – ………… PLN (słownie: ……………………………..……)

5.

Miesięczny abonament medyczny dla uprawnionych pracowników podany będzie w podziale na
usługi z zakresu medycyny pracy i specjalistyczne świadczenia zdrowotne. Wynagrodzenie
płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie
poprawnie wystawionej faktury, za okresy miesięczne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
faktury Zamawiającemu. Wysokość należności za dany miesiąc będzie uzależniona od ilości osób
opłacających. Zamawiający nie przewiduje okresu karencji tak w zakresie zwiększania jak i
zmniejszania abonamentu. Zmiany zgłoszone na dzień przed upływem danego miesiąca są
wiążące już od pierwszego dnia najbliższego miesiąca. W przypadku osób rozpoczynających
pracę, badania wstępne w ramach medycyny pracy rozpoczną się wraz z dostarczeniem
Wykonawcy stosownej informacji przez Zamawiającego – nie później jednak niż w miesiącu
poprzedzającym przyjęcie do pracy.

6.

Składkę uważa się za zapłaconą przez Zamawiającego, jeżeli wpłynie ona na podany rachunek
bankowy Wykonawcy w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia.

7.

Liczbę osób, które w danym okresie mają być objęte ubezpieczeniem, ustala się na podstawie
dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2.

8.
9.

Składka za rozszerzenie określonego pakietu lub wariantu ubezpieczenia dla pracownika
Zamawiającego, ponoszona jest przez pracownika Zamawiającego.
Zamawiający, w ramach świadczenia wybranych pakietów lub wariantów ubezpieczenia,
zobowiązuje się do potrącania składki z wynagrodzenia pracownika i przekazywania jej w łącznej
kwocie na konto Wykonawcy na podstawie zestawienia osób ubezpieczonych.

10.

Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu w okresie trwania umowy nie
przekroczy kwoty 311.000,00 PLN netto (trzysta jedenaście tysięcy, 00/100 PLN)
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§ 7. Obowiązki Zamawiającego
1.

2.

3.

Oprócz obowiązków określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy,
Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego pisemnego aktualizowania listy Ubezpieczonych,
o której mowa w § 2 i § 4 ust. 1 niniejszej umowy, doręczając Wykonawcy niezwłocznie od
powzięcia informacji o zmianach:
1.1.

wykazu osób przystępujących do ubezpieczenia z pierwszym dniem następnego miesiąca
kalendarzowego, zawierającego imię, nazwisko, PESEL, płeć oraz datę zatrudnienia osoby
zgłaszanej do ubezpieczenia,

1.2.

deklarację przystąpienia osób zgłaszanych do ubezpieczenia,

1.3.

wykazu osób występujących z ubezpieczenia z pierwszym dniem następnego miesiąca
kalendarzowego, zawierającego imię, nazwisko, PESEL oraz datę ustania stosunku
zatrudnienia.

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu wariantu rozszerzonego w stosunku do ubezpieczonych
pracowników Zamawiającego wygasa:
2.1. z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym została przez Ubezpieczonego
cofnięta i dostarczona, zgodnie z terminami, o których mowa w § 7 ust. 1, zgoda na
obejmowanie go rozszerzoną ochroną ubezpieczeniową.
2.2. z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za który zostanie opłacona ostatnia składka za
tę osobę w pełnej wysokości.
Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonych w ramach pakietu rodzinnego lub
partnerskiego członków rodziny wygasa:
3.1. z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym przestała obowiązywać ochrona
ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do pracownika,
3.2. w stosunku do ubezpieczonego współmałżonka, konkubenta lub konkubiny – z ostatnim
dniem miesiąca kalendarzowego, w którym orzeczony został rozwód lub nastąpiło
rozwiązanie konkubinatu (przestało być prowadzone wspólne gospodarstwo domowe).
3.3. w stosunku do współubezpieczonych dzieci – z końcem miesiąca kalendarzowego, w
którym dziecko ukończyło 26 lat.
3.4. z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona ostatnia składka za
tę osobę w pełnej wysokości.
§ 8. Sposób realizacji umowy

1.

Wykonawca ma obowiązek realizacji świadczeń zgodnie z postanowieniami umowy oraz SIWZ,.

2.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić szybkiego dostępu do lekarzy co najmniej w następujących
terminach:
2.1.

dostęp w ciągu 1 dnia roboczego do lekarza pierwszego kontaktu:
2.1.1. lekarz rodzinny
2.1.2. internista
2.1.3. pediatra

2.2.

dostęp w ciągu 5 dni roboczych do lekarza specjalisty:
2.2.1. chirurg
2.2.2. ginekolog
2.2.3. okulista

2.3.

dostęp w ciągu 7 dni roboczych do lekarza specjalisty:
2.3.1. dermatolog,
2.3.2. gastroenterolog,
2.3.3. kardiolog
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2.3.4. laryngolog
2.3.5. neurolog
2.3.6. ortopeda
2.3.7. urolog
2.4.

dostęp w ciągu 10 dni roboczych do lekarza specjalisty:
2.4.1. alergolog
2.4.2. diabetolog
2.4.3. endokrynolog
2.4.4. hematolog
2.4.5. nefrolog
2.4.6. onkolog.
§ 9. Odstąpienie od umowy

1.

Zamawiający może wypowiedzieć/odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
wyznaczania dodatkowego terminu, w razie istotnego naruszenia postanowień umowy, a w
szczególności jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1.1.

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową,

1.2.

Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z zaleceniami Ubezpieczanych w ramach
niniejszej umowy.

1.3.

Wykonawca nie zrealizował w terminie usług medycznych lub diagnostycznych w
terminach wynikających z SIWZ.
§ 10. Kary umowne

1.

W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
wartości brutto określonej w § 6 ust. 10.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
§ 11. Klauzula porządku publicznego

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie
Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§ 12. Zmiany Umowy

1.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień Umowy w
przypadku:
1.1.

ograniczenia środków budżetowych na realizację przedmiotu zamówienia;
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1.2.

zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze
skutkami takiej zmiany regulacji prawnych.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w wypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

§ 13. Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Ubezpieczonych zgodnie z
warunkami niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
oraz zapewnienia ochrony tych danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
§ 14. Współpraca i dane adresowe
1.

Zamawiający wyznacza …………………………………………….., jako osobę upoważnioną
do współpracy z Wykonawcą w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy („Przedstawiciel
Zamawiającego”).

2.

Wykonawca wyznacza …………………………………….., jako osobę upoważnioną do
współpracy i kontaktów z Zamawiającym w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy
(„Przedstawiciel Wykonawcy”).

3.

Strony ustalają następujące adresy do doręczeń korespondencji:
3.1.

Zamawiający: ul. Grochowska 272; 03-849 Warszawa;

3.2.

Wykonawca: ………………………………………………………….…………………..
§ 15. Poufność Informacji

1.

Strony zobowiązują się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani
nie wykorzystywać bez zgody drugiej Strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
wszelkich informacji dotyczących niniejszej Umowy, zaangażowanych podmiotów
współpracujących przy jej realizacji, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one
znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i
treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma
ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu Umowy („Klauzula Poufności”).

2.

Klauzula Poufności obejmuje wszystkich pracowników Wykonawcy oraz inne osoby, którymi
Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy. Klauzula Poufności obejmuje
zarówno informacje wynikające z niniejszej Umowy jak również informacje uzyskane przez
Wykonawcę i jego pracowników oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji
wykonywania niniejszej Umowy.

3.

W razie naruszenia Klauzuli Poufności Strona, która dokona naruszenia zobowiązana jest do
naprawienia szkody jaką poniosła druga Strona z tytułu niewykonania lub nienależytego
zobowiązania na zasadach ogólnych.

4.

Zamawiający informuje Wykonawców, iż zgodnie z treścią Ustawy o dostępie do informacji
publicznej Zamawiający może być zobowiązany do ujawnienia niektórych informacji zawartych
w Umowie.

5.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.
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1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.
U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
§ 16. Interpretacja postanowień Umowy
1.

Zamieszczone w treści niniejszej Umowy oświadczenia woli należy interpretować z
uwzględnieniem zgodnego zamiaru Stron i celu, dla którego Umowa została zawarta.

2.

Strony oświadczają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia
Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 17. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy jest lub stanie się (na skutek zmiany prawa, ostatecznego
orzeczenia sądu lub innego organu) niezgodne z prawem, nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na
ważność oraz skuteczność pozostałych jej postanowień. Zamiast takiego postanowienia będzie uważane
za obowiązujące postanowienie, które w granicach określonych przepisami prawa, będzie najbliższe
temu, co chciały osiągnąć Strony wprowadzając takie postanowienie do Umowy.
§ 18. Zastrzeżenia
1.

Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spór
rozstrzygać będą Sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 19. Postanowienia końcowe

2.

W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.

3.

Wszelkie spory wynikłe między Stronami związane z Umową lub wynikające z Umowy
rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu.

6.

Umowa została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 20. Załączniki

1.

Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
1.1.

Załącznik nr 1 – Szczególny opis warunków ubezpieczenia

1.2.

Załącznik nr 2 – Oferta przetargowa Wykonawcy

1.3.

Załącznik nr 3 – Zestawienie placówek Wykonawcy

1.4.

Załącznik nr 4 – Lista Ubezpieczonych Zamawiającego

1.5.

Załącznik nr 5 – Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy
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