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Istotne warunki zamówienia  
 
Nazwa 
zamówienia: 

Świadczenie Usług medycznych na rzecz pracowników, doktorantów IF 
PAN i członków rodzin pracowników 

Kod CPV: 85121000-3 Usługi medyczne   
85147000-1 usługi zdrowotne świadczone dla firm 

Tryb 
udzielenia 
zamówienia: 
 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843 z późn. zm. - dalej „ustawa” lub „uPzp”), dla zamówień na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi. 
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1145 ze zm.), jeżeli wymienione w niniejszym dokumencie przepisy 
uPzp nie stanowią inaczej. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku 
polskim.  
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 
ZP/1/IFPAN/2020. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na 
wskazany powyżej numer postępowania we wszystkich dokumentach 
składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania.  
Usługa, jako wymieniona w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE 
zaliczana jest do kategorii „usług społecznych i innych szczególnych usług”. 

Zamawiający Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46. 
NIP: 525-000-92-75; Regon: P-000326061 
Adres strony internetowej Zamawiającego: 
 http://www.ifpan.edu.pl  

Wartość 
zamówienia: 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro. 

Ochrona 
prawna IWZ: 

Dokument chroniony prawem autorskim 
© Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk © 

RODO: Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Fizyki 
PAN., Al. Lotników 32/46. 02-668 Warszawa; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest 
pod adresem e-mail: iodo@ifpan.edu.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c  RODO w związku z art. 32 - 34 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843, ze zm. 
Dalej „Pzp”) i art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a przypadku 

http://www.ifpan.edu.pl/
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danych osobowych przekazanych przez wykonawcę, którego oferta 
została wybrana także na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO w celu 
zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ustawy Pzp; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy, a w przypadku zamówień realizowanych w 
ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych  jest 
wymogiem ustawowym, określonym  w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego (konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp. W przypadku postępowań o zamówienia wyłączonych 
spod stosowania przepisów ustawy Pzp, podanie danych jest 
dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu;  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO; 

8. Posiada Pani/Pan:  
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 
Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników.);  
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego.);  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu:  
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w 
art. 20 RODO;  
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
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danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

 
 

I. Istotne warunki zamówienia: 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.  
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o 

przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot 
zamówienia opisany w niniejszym rozdziale oraz w załącznikach do IWZ. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 
określony w IWZ sposób wykonania zamówienia (złożenia ofert wariantowych). 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać 
dynamicznego systemu zakupów. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

uPzp. 
9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy. 
11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
12. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie 

przeprowadzono dialogu technicznego. 
13. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców.  
14. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej.  

 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie Usług na rzecz Pracowników, Doktorantów 
IF PAN i członków rodzin pracowników, w następującym zakresie:  

1) świadczenie na rzecz Uprawnionych Usług Medycznych; 

2) świadczenie na rzecz Zamawiającego Usług Medycyny Pracy wobec Pracowników, 
Doktorantów lub Kandydatów wskazanych przez Zamawiającego; 

3) wykonywanie innych czynności przewidzianych Umową. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 i w 
Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia, odpowiednio „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia” oraz „Wzór umowy”. 
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III. Termin realizacji zamówienia: 
Termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty maksymalnego  wynagrodzenia 
Wykonawcy przewidzianego w umowie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 
jako pierwsze. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z 
postępowania: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 ust. 1 

uPzp. 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający  określa warunki w tym zakresie, tj.:  
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej, niezbędne 
do realizacji zamówienia:  
- Wykonawca posiada uprawnienia podstawowej jednostki medycyny pracy, 
określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny 
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1155 ze  zm.) 
-  Wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 7 października 2016 roku o działalności leczniczej (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) – zwanej dalej “Ustawą o działalności leczniczej” i 
zarobkowo prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów Ustawy w zakresie nie mniejszym niż opisany 
w Załączniku 6 do IWZ. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dopuszczenie do działalności w zakresie 
działalności leczniczej przez odpowiedni, uprawniony organ z kraju Wykonawcy, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym 
zakresie; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku w tym 
zakresie. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 
Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) ppkt b-c) IWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22 a uPzp, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający na podstawie art. 22 a ust. 3 uPzp, oceni, czy udostępniane wykonawcy 
przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. 
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6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej. 

 
V. Podstawy wykluczenia z postępowania 

  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, z późn. zm. lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe; 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2); 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 
369, 1571 i 1667) , złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w oparciu o przesłankę 
z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w 
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655). 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 
ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1), może przedstawić dowody na to, 
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie do zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy, przepis 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie ust. 3 powyżej. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzuheyds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzuheyds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojygi3da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbsgqyta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmrygqzdo
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmztgaytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrxgq4tc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbsgi4tq
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VI. Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym, 

podwykonawca winien legitymować się uprawnieniami, o których mowa w Rozdz. IV 
ust. 1 pkt 2) lit. a) w przypadku, w którym wykonywanie powierzanej części zamówienia 
wymaga posiadania tych uprawnień.     

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Brak informacji, o której mowa w ust. powyżej, będzie uznany za stwierdzenie 
samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp wobec tego podwykonawcy i dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia przewidziane w IWZ. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

8. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, 
wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i 
aneksu do umowy. 

 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 
Zamawiającego 

 
1. Do oferty każdy Wykonawca powinien dołączyć, aktualne na dzień składania ofert, 

następujące oświadczenia i dokumenty:  
• na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

wykluczenia: 
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do IWZ; 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku 
stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ. 

Informacje zawarte w ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Forma dokumentów: 
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Oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być złożone w formie oryginału. 
Wykonawca może złożyć oświadczenia na własnych drukach, których treść musi być 
zgodna z drukami załączonymi do IWZ. 

3) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
zgodnie z wymaganiami ustawy o działalności leczniczej    
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

- zaświadczenie o dopuszczeniu do działalności w zakresie działalności leczniczej 
przez odpowiedni, uprawniony organ z kraju Wykonawcy.  

4) 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 uPzp. 
• na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego:  
- wykaz placówek medycznych, w których będą świadczone usługi  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 
o których mowa w Rozdziale VII ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 
mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1 i 2. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej BIP 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do IWZ. 
Forma dokumentu: 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 
Wykonawców 

7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
zobowiązany jest do wskazania tego w formularzu oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 5 do IWZ. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
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oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
ustawy Pzp polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 7 pkt 
1) lit. a) IWZ. Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących 
podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 3 i 4 IWZ składa każdy z nich. 

11. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 
pkt 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w ust. 
11 pkt 1) 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 miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w Rozdziale VII ust. 1 IWZ w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 
język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 

13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w Rozdziale VII ust. 1 IWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w 
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń 
lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

14. W zakresie nieuregulowanym IWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
(Dz. U. 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
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VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami: 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.), za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI niniejszej IWZ (również w 
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 
dla których wymagana jest forma pisemna. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz 
informacje przekazywane przez Wykonawcę w formie pisemnej należy składać za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2005 ze zm.), posłańca lub osobiście. W 
korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w IWZ. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Al. Lotników 32/46 pok. 101 kancelaria, blok. I, 
02-668 Warszawa. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej winny być kierowane na adres: 
dzpie@ifpan.edu.pl. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 
Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, 
że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści IWZ. 
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści IWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści IWZ wpłynie po upływie terminu, o 
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia 
na stronie internetowej, na której udostępniono IWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 7 powyżej. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej IWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale IWZ. 
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, 
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 
 
 

mailto:dzpie@ifpan.edu.pl
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12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 
a) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez 

Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana 
oferty. 

b) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

c) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym 
postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, 
numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy. 

d) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na 
który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu. 

 
IX. Wymagania dotyczące wadium 

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X. Termin związania ofertą: 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

(art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnionym załącznikiem do formularza 
sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IWZ; 

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie;  

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 
podmiotu trzeciego; 

4) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VII IWZ; 
5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy; 
6) dokumenty dotyczące podmiotów trzecich lub podwykonawców, o których mowa w 

IWZ (jeśli dotyczy); 
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 
cenie oferty. 

3. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym 
podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, 
pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego 
podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby 
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podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, 
powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika 
brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 
Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
wykonawcy/wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone 
(podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, 
oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie. 
Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści IWZ. 
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 

cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. 
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis 
treści. 

10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w 
następujący sposób: 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 

 
„Oferta w postępowaniu na Świadczenie usług medycznych dla 

pracowników, doktorantów IF PAN i członków rodzin pracowników”  
nr sprawy: ZP/1/IFPAN/2020 

 
Nie otwierać przed wyznaczonym terminem składania i otwarcia ofert" 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
12. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1649 ze zm.) powinny zostać umieszczone w 
odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do 
oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla 
zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że 
zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). 
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających 
z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako 
niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 
ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 
ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści IWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i 
wątpliwości dotyczące treści zapisów w IWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym 
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej IWZ. Przepisy 
ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 
wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie 
opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń 
według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. 
informacje. 

19. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 
 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. Lotników 32/46 w Warszawie 

– pok. 101 kancelaria, blok I do dnia 18 lutego 2020 r., do godziny 10:00 i zaadresować 
zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale X IWZ. 
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2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 uPzp. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 107  blok I, w dniu 18 lutego 
2020 r., o godzinie 10:10. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

http://info.ifpan.edu.pl/BIP-zamowienia/ informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 
1. Dla potrzeb niniejszego postępowania Wykonawca poda, w formularzu ofertowym, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do IWZ, ceny jednostkowe za poszczególne 
pakiety wyliczone na podstawie założeń określonych w OPZ, który stanowi Załącznik 
nr 6 do IWZ oraz całkowitą cenę oferty netto i brutto, za poszczególne rodzaje usług, 
wyliczoną zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu ofertowym.   

2. Zamawiający zawrze umowę obejmującą realizację usług w zakresie pakietów 
wyszczególnionych w OPZ. Cena oferty będzie stanowić maksymalne wynagrodzenie 
Wykonawcy.. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia obowiązywać będą 
zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe. Rozliczenie pomiędzy 
Zamawiający a Wykonawcą nastąpi na podstawie cen jednostkowych brutto wskazanych 
w ofercie Wykonawcy. 

3. Czynniki cenotwórcze oferowane przez wykonawcę nie podlegają negocjacjom i 
obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 
5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia, według założeń 
Zamawiającego, podanych w Załączniku nr 6 do IWZ. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami podanymi przez Wykonawcę w ofercie 
wyrażonymi słownie oraz cyfrowo, za prawidłowe Zamawiający uzna wartości wyrażone 
słownie, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

8. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 ze zm.) dotyczące 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej 

http://info.ifpan.edu.pl/BIP-zamowienia/
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kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, 
Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy pkt. 7. 

9. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne 
(Dz. U. 2016 r. poz. 1880 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w 
Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 
do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałby 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku 
uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych 
(cło). 

10. W przypadku braku ww. informacji Zamawiający domniema, że wybór oferty 
Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

11. Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, który stanowi 
Załącznik nr 4 do IWZ. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się 
następującymi kryteriami:  
Cena – 100% 
przy czym punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami: 

Kryterium Waga 
[%] 

Liczba 
punktów Sposób oceny 

Ofertowa Cena brutto za 
świadczenie Usług Medycyny 

Pracy i Usług w ramach Pakietu 
Pracowniczego Podstawowego 

finansowanych przez 
Pracodawcę 

(suma cen za Pakiet Medycyny 
Pracy oraz Pakiet Pracowniczy 
Podstawowy w całym okresie 

obowiązywania Umowy) 
wskazana w pkt 14 ppkt a) 

formularza oferty  

 
 
 
 
 

70 % 

 
 
 
 
 

70 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane wg poniższego wzoru: 
Najtańsza Ofertowa Cena brutto 

za świadczenie Usług Medycyny Pracy i Usług w ramach Pakietu 
Pracowniczego Podstawowego stanowiących koszt Pracodawcy 
(suma cen za Pakiet Medycyny Pracy oraz Pakiet Pracowniczy 

Podstawowy w całym okresie obowiązywania Umowy) 
C =  -------------------------------------------------- ---x 70 pkt 

Ofertowa cena brutto w badanej ofercie 
za świadczenie Usług Medycyny Pracy i Usług w ramach Pakietu 
Pracowniczego Podstawowego stanowiących koszt Pracodawcy 
(suma cen za Pakiet Medycyny Pracy oraz Pakiet Pracowniczy 

Podstawowy w całym okresie obowiązywania Umowy) 

 
Ofertowa cena brutto za 

świadczenie Usług 
Medycznych 

finansowanych przez 
Pracownika 

wskazana w pkt 14 ppkt 
b) formularza oferty  

 
 
 
 
 

30% 

 
 
 
 
 

30 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane wg poniższego wzoru: 
Najtańsza Ofertowa cena brutto za świadczenie Usług 

Medycznych stanowiących koszt Pracownika (suma cen za 
Pakiety Pracownicze w zakresie Rozszerzonym i Rozszerzonym 
Plus, Pakiety Partnerskie i Rodzinne w zakresach Podstawowym, 
Rozszerzonym i Rozszerzonym Plus oraz Pakiet Senior w całym 

okresie obowiązywania Umowy) 
C = - ------------------------------------------------- ---x 30 pkt 

Ofertowa cena brutto w badanej ofercie 
za świadczenie Usług Medycznych stanowiących koszt 

Pracownika (suma cen za Pakiety Pracownicze w zakresie 
Rozszerzonym i Rozszerzonym Plus, Pakiety Partnerskie i 

Rodzinne w zakresach Podstawowym, Rozszerzonym i 
Rozszerzonym Plus oraz Pakiet Senior w całym okresie 

obowiązywania Umowy) 
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2. Za ofertę najkorzystniejszą, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i wykonawców, 
którzy nie zostali wykluczeni, zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość 
punktów: 

a) Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w IWZ i zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowali w złożonych ofertach. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego: 

 
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zobowiązany jest: 
a) do przekazania Zamawiającemu niezbędnych danych i informacji do uzupełnienia 

umowy (w tym danych osoby, która będzie zawierała umowę w imieniu Wykonawcy, 
danych kontaktowych wskazywanych w umowie) 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Zawarcie umowy nastąpi w/g wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 4 do 
IWZ. 

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
 

XVII. Wezwanie do złożenia dokumentów lub wyjaśnień 
 
1. Zamawiający prowadząc postępowanie odwoła się do następujących przepisów uPzp w 

zakresie: 
1) oświadczeń i dokumentów - do art. 26 ust. 3-4 uPzp, 
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2) rażąco niskiej ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych – do art. 90 uPzp, 
3) badania i oceny ofert – do art. 87 uPzp, 

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wskazanych w Rozdziale IX, 
wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, złożone pełnomocnictwo jest wadliwe, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści. 

5. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli zaoferowana 
cena oferty lub jej części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

6. Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 4, w przypadku, 
gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia 
powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 
Wykonawcy.  

8. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 8 pkt 3), 
w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Zamawiający odrzuci jego ofertę. 

 
XVIII. Odrzucenie oferty i wykluczenie z postępowania 

 
1. Zamawiający prowadząc postępowanie odwoła się do następujących  przepisów uPzp w 

zakresie: 
1) wykluczenia z postępowania – do art. 24 uPzp, 
2) odrzucenia oferty – do art. 89 uPzp, 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą. 
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XIX. Unieważnienie postępowania 
 
1. Zamawiający prowadząc postępowanie odwoła się do następujących  przepisów uPzp w 

zakresie: 
1) unieważnienia postępowania – do art. 93 uPzp. 

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 

3. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie 
internetowej informację o nieudzieleniu zamówienia. 

 

XX. Wybór oferty najkorzystniejszej 
 
1. Zamawiający prowadząc postępowanie odwoła się do następujących  przepisów uPzp w 

zakresie: 
2) wyboru najkorzystniejszej oferty – do art. 91 ust. 1 uPzp; 
3) informacji o wyniku postepowania – do art. 92 uPzp. 

2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Jeśli w wyniku złożenia ofert dodatkowych zostaną złożone ponownie 
oferty o takiej samej cenie, zamawiający może po raz kolejny wezwać do złożenia ofert 
dodatkowych lub unieważnić postępowanie. 

3. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty. 

4. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, informacja o wyborze zostanie 
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i przekazana Wykonawcom, którzy 
złożyli oferty w postępowaniu. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

6. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko 
podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

7. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na swojej 
stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia. 
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XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 
1. Zawarcie umowy nastąpi w/g wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 4 do 

IWZ. 
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do IWZ. 
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 powyżej, wymagają zgody obu Stron i muszą być 

dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu. 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 4 - Wzór umowy 
Załącznik nr 5 - Formularz oferty 
Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
 
Sporządził IWZ: Grzegorz Karczmarz Zatwierdził IWZ: Paweł Głód 
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