
 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 

 o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, 
o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 
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Wymiany Akademickiej  

  

znak zamówienia – 2/usł./2017 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

………………………………….. 
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Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Zamawiający), ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 

Warszawa (NIP: 5272820369, REGON: 368205180), zaprasza do złożenia oferty w ramach 

zamówienia pod nazwą: świadczenie usług medycyny pracy dla Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej (znak zamówienia: 2/usł./2017). 

Rozdział I.  
Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 

ul. Ogrodowa 28/30 
00-896 Warszawa 

godziny pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 (z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy) 

adres strony internetowej, na której zamieszcza się informacje dotyczące zamówienia: 
http://www.nawa.gov.pl/bip/ (zakładka – zamówienia publiczne, Podlegające ustawie 
o pzp). 

Rozdział II.  
Korespondencja dotycząca zamówienia 

1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego dotyczącą zamówienia należy 
kierować jak niżej: 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 

ul. Ogrodowa 28/30 

00-896 Warszawa  
(znak zamówienia – 2/usł./2017) 

e-mail: zamowienia@nawa.gov.pl  

faks: +48 (22) 826 28 23 

strona internetowa: www. nawa.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne 

(Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez 
Wykonawców powyższego wymogu). 

2. W niniejszym zamówieniu forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty 
wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w zamówieniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy z zamówienia, a także zmiany lub wycofania oferty. 

U W A G A  

pisma przesłane faksem i pocztą elektroniczną nie są uważane za formę pisemną. 

3. Korespondencja kierowana do Wykonawców przekazywana będzie 
za pośrednictwem poczty elektronicznej (przekazanie skanu podpisanego 
pisma), a w uzasadnionych przypadkach (w szczególności braku e-mail 
Wykonawcy) na faks wskazany w ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową Zamawiającego, ponieważ 
będą tam publikowane informacje związane z zamówieniem. 

http://www.nawa.gov.pl/bip/
mailto:zamowienia@nawa.gov.pl
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5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do porozumiewania się 
z Wykonawcami – Maciej Szreder, e-mail: zamowienia@nawa.gov.pl; fax.: + 48 
(22) 826 28 23. 

6. Podwykonawstwo: 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia; 

2) w przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia 
Zamawiający wymaga wskazania w ofercie (Formularz ofertowy – 
ZAŁĄCZNIK nr 3 do ogłoszenia) części zamówienia, których wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;  

3) w przypadku braku informacji, o której mowa w pkt 2 Zamawiający uzna, 
że Wykonawca na dzień złożenia oferty zamierza sam zrealizować 
zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji; 

4)  jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi 
w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania 
Zamawiającemu części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć temu podwykonawcy;  

5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

Rozdział III.  
  Tryb zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne w zakresie usług medycznych, 
wskazane w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych 
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 65 
z późn. zm.), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 750 000 euro. Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 138o 
ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579), zwanej ustawą Pzp. 

2. Zamówienie prowadzi się w języku polskim. Dopuszcza się używanie 
w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych 
w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 
polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

Rozdział IV.  
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści ogłoszenia 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia 
o zamówieniu na usługi społeczne, zwanego dalej ogłoszeniem. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

mailto:zamowienia@nawa.gov.pl
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3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu, 
o którym mowa w ust. 2 tego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 
składania ofert, zmienić treść ogłoszenia. 

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

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 2 tego rozdziału. 

Rozdział V.  
Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycyny pracy dla 
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi ZAŁĄCZNIK 
nr 1 do ogłoszenia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia 
zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU), 
stanowiących ZAŁĄCZNIK nr 2 do ogłoszenia.  

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 
r.  

3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

85121000-3 – usługi medyczne 

4. Składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (tj. ofert przewidujących 
wykonanie części zamówienia).  

5. Składanie ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (tj. ofert 
przewidujących odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób 
wykonania zamówienia). 

Rozdział VI.  
Warunki udziału w zamówieniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

1) spełniają warunki udziału w zamówieniu, określone przez Zamawiającego 
w ogłoszeniu; 

2) nie podlegają wykluczeniu. 
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2. Warunki udziału w zamówieniu: 

1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna 
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do 
właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst 
jedn. Dz. U.z 2016 r. poz. 1638). 

2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie określa warunku 
w tym zakresie; 

3) zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie określa warunku 
w tym zakresie. 

3. Zamawiający wykluczy z zamówienia: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w zamówieniu, 
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano 
za przestępstwo: 

a) o 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 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub 
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy 
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 zamówieniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 
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6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w zamówieniu; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać 
mu przewagę w zamówieniu; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu 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 zamówienia, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w zamówieniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające 
na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w zamówieniu, 
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 2016 r. poz. 1541, z 2017 r. 
poz. 724); 

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 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w zamówieniu, chyba 
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w zamówieniu; 

13) Wykonawcę 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 2016 r. poz. 1574, z późn. 
zm.) 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 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.); 

14) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca 
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

15) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie 
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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5. Środki naprawcze: 

1) Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu jeżeli przedstawi dowody 
potwierdzające, że podjął on środki wystarczające do wykazania swojej 
rzetelności w sytuacji gdy zaistniały podstawy wykluczenia Wykonawcy 
określone w ust. 7 pkt 2, 3, 5-9,13-15 tego rozdziału; 

2) Wykonawca, w celu potwierdzenia i wykazania swojej rzetelności może 
w szczególności udowodnić Zamawiającemu, że naprawił szkodę 
wyrządzoną przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynił 
pieniężnie za doznaną krzywdę lub naprawił szkodę, złożyć wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego, wykazać, że współpracował z organami 
ścigania oraz podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe 
zmierzające do zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy; 

3) Wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono 
prawomocnym wyrokiem zakaz ubiegania się o udzielenia zamówienia 
publicznego oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu nie może skorzystać z instytucji środków naprawczych; 

4) Zamawiający w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi dowody w celu 
wykazania swojej rzetelności rozważy przedstawione dowody i dokona ich 
oceny w świetle przesłanek określonych w pkt 1; 

5) jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę 
dowody Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z zamówienia; 

6) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie zamówienia. 

Rozdział VII.  
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w zamówieniu oraz brak podstaw wykluczenia, które Wykonawca zobowiązany będzie 

do przedłożenia Zamawiającemu 

1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w zamówieniu oraz  
przesłanek wykluczenia z zamówienia – zawarte jest w Formularzu oferta 
będącym - ZAŁĄCZNIK nr 3 do ogłoszenia. 

2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji (Zamawiający pobierze samodzielnie dokument, w przypadku jego 
dostępności w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych). 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 
tego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym 
mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
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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 – 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 
dokumentu.  

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 tego rozdziału składane jest w oryginale. 

5. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, inne niż oświadczenia, o który mowa 
powyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem.  

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Rozdział VIII.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w zamówieniu albo reprezentowania 
w zamówieniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika należy dołączyć do oferty – wszelka 
korespondencja dotycząca zamówienia prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego w swoim imieniu składa: 

1) dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5 (Zamawiający pobierze 
samodzielnie dokument w przypadku jego dostępności w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych). 

Dokumenty poświadcza za zgodność z oryginałem Pełnomocnik, o którym mowa 
w ust. 1 tego rozdziału lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie 
te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy.  

4. Oferta składana przez wspólników spółki cywilnej jest traktowana jak oferta 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Rozdział IX.  
Wymagania dotyczące wadium 

Wadium nie jest wymagane.  
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Rozdział X.  
Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 
termin związania ofertą jednak na okres nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 tego rozdziału, skutkować 
będzie odrzuceniem oferty.  

Rozdział XI.  
Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena brutto za świadczenia usług z tytułu medycyny pracy. Wykonawca poda 

ceny jednostkowe za poszczególne usługi, a następnie przemnoży ja przez 

podaną ilość otrzymując tym cenę brutto za poszczególne pozycje. Cena 

całkowita brutto oferty to suma cen całkowitych poszczególnych pozycji. 

W przypadku wystąpienia błędu w obliczaniu ceny Zamawiający uznaje, 

że prawidłowo podane są ceny jednostkowe.  

2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty cały zakres i wielkość 

przedmiotu zamówienia w tym również wszystkie okoliczności i zobowiązania 

wynikające ze wzoru umowy oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  

3. Cena musi być wyrażona w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 

wynikające z obowiązujących przepisów. 

5. 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, 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. 

6. Zamawiający zastrzega, ze w przypadku podania ceny za wariant w wysokości 

0,00 zł do porównania ofert do wzoru zostanie podstawione wartość 1 zł 

(z zastrzeżeniem, ze ma to służyć tylko do porównania ofert, umowa będzie 

realizowana wg. stawki  za wariant podanej w ofercie).   

7. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
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Rozdział XII.  
Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.  

3. Oferta musi być: 

1) sporządzona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności); 

2) podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę/osoby 
reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 

3) zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu. 

4. Do sporządzenia oferty Wykonawca może wykorzystać druki (wzory) 
przygotowane przez Zamawiającego, które stanowią załączniki do ogłoszenia lub 
przedstawić ofertę na swoich formularzach, z zastrzeżeniem,  że muszą one 
zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego 
w przygotowanych wzorach. 

5. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Zamawiający informuje, że składane przez Wykonawców oferty są jawne 
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego zamówienia są jawne bez 
zastrzeżeń); 

2) ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

a) udostępnienie – po złożeniu wniosku (forma pisemna lub faks lub 
elektroniczna) – należy podać informację o żądanym zakresie i formie 
udostępnienia dokumentów, 

b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia 
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być 
udostępnione, 

c) Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów, 
z uwzględnieniem czynności, o których mowa w lit. b; 

3) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy, o której mowa w pkt 1,   
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które 
z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
i oznaczyć klauzulą: „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – TAJEMNICA 
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PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej 
ofercie. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;  

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji: nazwa (firma) oraz adres 
(siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacji 
dotyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, 
warunków  płatności zawartych w ofercie; 

5) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie 
traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem; 

6) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma 
od niego wezwanie, 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, że dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 

6. Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu/kopercie (zabezpieczenie 
uniemożliwiające zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu 
otwarcia ofert). Na opakowaniu/kopercie należy umieścić następujące 
oznaczenia: 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,   
siedziba/miejsce zamieszkania    
(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) 

 

 
                              Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

                             ul. Ogrodowa 28/30  ,00-896 Warszawa 

 

OFERTA 

Świadczenie usług medycyny pracy dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

znak zamówienia 2/usł./2017 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 11 grudnia 2017 r.,  
godz. 11:30 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem podanym powyżej ponosi Wykonawca. 
Niewłaściwe oznakowanie oferty może spowodować np. potraktowanie oferty jako zwykłej 
korespondencji. Powyższe dotyczy również opakowań zewnętrznych kurierów przesyłek (w takim 
przypadku w opakowaniu zewnętrznym musi znajdować się również zamknięta koperta oznakowana 
jak podano powyżej). 

7. W terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) ofertę (Formularz ofertowy) – ZAŁĄCZNIK nr 3 do ogłoszenia; 

2) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
(o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów) lub inne 
dokumenty (zawierające zakres umocowania), z których wynika prawo 
do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
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z oryginałem przez notariusza) oraz podpisania innych oświadczeń/ 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może 
je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570); 

3) inne dokumenty (jeśli Wykonawca powinien je złożyć) 
np.: pełnomocnictwo dla  Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie 
informacji – wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

8. Zaleca się, aby: 

1) wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty 
(oraz w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo; 

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
parafowana i  ponumerowana kolejnymi numerami; 

3) oferta została złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie (kartki oferty np. spięte, zbindowane, zszyte); 

4) w przypadku nieczytelnego podpisu Wykonawca opatrzył go imienną 
pieczątką lub wpisał informację, kto złożył podpis (czytelne wpisanie 
imienia i nazwiska). 

Niespełnienie powyższych zaleceń nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, 
lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych 
wymagań będą obciążały Wykonawcę.  

Rozdział XIII.  
Zmiana/wycofanie oferty 

1. Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub 
wycofać ofertę.  

2. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty Wykonawca powiadamia 
Zamawiającego pisemnie. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty 
należy złożyć (przed terminem składania ofert), zgodnie z opisem podanym 
w Rozdziale XII ust. 6 oznaczając dodatkowo „ZMIANA OFERTY” lub 
„WYCOFANIE OFERTY”. Do pisma musi być załączony dokument, z którego 
wynika prawo osoby podpisującej pismo do reprezentowania Wykonawcy.  

3. Ofertę, która została złożona po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie. 

Rozdział XIV.  
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
 ul. Ogrodowa 28/30  

00-896 Warszawa 
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2. Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2017 r., godz. 11:00 

3. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 tego rozdziału zostaną 
niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 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.  

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, w sali 
konferencyjnej, w dniu 11 grudnia 2017 r. godz. 11:30. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informację z otwarcia ofert, zawierającą: 

1) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia; 

2) firmy (nazwy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności 
zawarte w ofertach. 

Rozdział XV.  
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie brał pod uwagę 
następujące kryteria:  

1) cena – 100 %; 

2) przyjmuje się, że przy ocenie ofert, wartość wyrażona w procentach będzie 

wyrażona w punktach (1% = 1 pkt); 

3) punkty w kryterium cena zastaną obliczone na podstawie wzoru:  

 

                                najniższa zaoferowana cena brutto 
Przyznane punkty = -------------------------------------------------- x 100 (waga kryterium) 

                                                             cena ocenianej oferty brutto 
 

3. Informacje dodatkowe: 

1) Zamawiający zastrzega, ze w przypadku podania ceny za wariant w wysokości 
0,00 zł do porównania ofert do wzoru zostanie podstawione wartość 1 zł 
(z zastrzeżeniem, ze ma to służyć tylko do porównania ofert, umowa będzie 
realizowana wg. stawki  za wariant podanej w ofercie); 

2) Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po 
przecinku (jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli 
liczbę przyznanych punktów w górę, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 
mniejsza od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w dół); 

2) za najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną) zostanie uznana oferta, która uzyska 
najwyższą liczbę punktów; 
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3) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych;  

4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach; 

5) Zamawiający zastrzega sobie ewentualne prawo do skontaktowania się 
z Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert w celu zapewnienia 
porównywalności wszystkich ofert. 

6) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty może w celu potwierdzenia 
zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie negocjować 
z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ostateczne 
warunki umowy. 

Rozdział XVI.  
Ocena ofert oraz badanie oświadczeń i dokumentów 

1. Jeżeli zaoferowana cena oferty lub ich istotne części składowe wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie 
zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń lub 
dokumentów, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie zamówienia. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji 
dodatkowych. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty 



 
Strona 15 z 29 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, chyba że Zamawiający będzie mógł 
dokonać poprawienia omyłki, o której mowa w ust. 5 pkt 3 tego rozdziału; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) Wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 
ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 5 pkt 3 tego rozdziału; 

6) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób; 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Rozdział XVII.  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyniku 
zamówienia, w tym 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, których oferty zostały odrzucone oraz powodach ich 
odrzucenia; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z zamówienia wraz z wyjaśnieniem 
powodów dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę Zmawiający 
uznał za niewystarczające; 

4) unieważnieniu zamówienia. 

2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu zamówienia 
zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Rozdział XVIII.  
Zawarcie umowy 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 
(z uwzględnieniem negocjacji) zostanie zawarta umowa.  
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2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

Rozdział XIX.  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

Rozdział XX.  
Unieważnienie zamówienia 

1. Zamawiający unieważnia zamówienie, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadku, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
zamówienia lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
zamówienia lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego 
czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

6) zamówienie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 
w sprawie zamówienia; 

7) w przypadku gdy wybrany Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy 
a Zamawiający nie ma możliwości dokonania wyboru kolejnego 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia na każdym 
etapie prowadzonej procedury. 

3. W przypadku unieważnienia zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zamówieniu, 
w szczególności kosztów przygotowania i złożenia oferty. 

Rozdział XXI.  
Załączniki do ogłoszenia 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
2. Istotne postanowienia umowy. 
3. Formularz ofertowy (wzór). 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

na usługi społeczne 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycyny pracy dla Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (zwane dalej NAWA) 

 

1. Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług medycznych z zakresu 

medycyny pracy dla pracowników Narodowej Agencji Wymiany Akademickie 

polegające na: 

1) wykonywaniu badań lekarskich wstępnych, okresowych, kontrolnych, zwanych 

dalej „badaniami profilaktycznymi” wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego 

stwierdzającego: 

a) brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo 

b)  istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku  

- w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie; 

2) wykonywaniu kontrolnych badań okulistycznych w ramach badań 

profilaktycznych pracownika w przypadku pogorszenia wzroku pracownika 

wraz z wystawianiem zaświadczenia o potrzebie używania lub zmiany 

okularów korygujących wzrok podczas pracy wykonywanej z użytkowaniem 

monitora ekranowego (bez doboru szkieł okularowych); 

3) dokonywania oceny możliwości wykonywania przez pracowników 

Zamawiającego pracy na danym stanowisku, uwzględniającej stan zdrowia 

i zagrożenia występujące w miejscu pracy. 

 

2. Podstawą udzielenia świadczenia będzie imienne skierowanie wydane przez 

Zamawiającego, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 

orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w  Kodeksie pracy 

(Dz. U. Nr 69 poz. 332, z późn. zm.). 

3. W przypadku osób niepełnosprawnych, lekarz przeprowadzający badania 

profilaktyczne, o których mowa w pkt. 1. opkt. 1 jak wyżej będzie zobowiązany do 

wydania zaświadczenia o wyłączenie stosowania skróconej normy czasu pracy 

wobec osoby niepełnosprawnej o której mowa w art. 15 ust. 2 w związku z art. 16 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 j.t. ze zm.). 

4.  Badanie będzie kończyć się wydaniem orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego: 

a) brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy wraz 

ze wskazaniami, zaleceniami np. ograniczenie dźwigania z podaniem masy, 

ograniczenie pracy do konkretnej wysokości itp. 

 b) przeciwwskazanie do pracy na określonym stanowisku, 

c) określenie celowości stosowania skróconej normy czasu pracy w przypadku osób 

ze stwierdzonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
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d) o konieczności pracy w okularach korygujących wzrok do pracy przy obsłudze 

elektronicznych monitorów ekranowych wydane przez lekarza okulistę wraz z receptą 

na ich wykup. 

5. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 4, będzie wydawane w formie 

orzeczenia lekarskiego w dwóch egzemplarzach. 

6.  W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przewiduje się 

wykonanie badań wskazanych w poniższym wykazie, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 j.t.), rozszerzonych 

o morfologię, OB., badanie cukru i ogólne badanie moczu dla pracowników biurowych 

oraz morfologię, OB., badanie cukru, ogólne badanie moczu, lipidogramem i EKG dla 

pracowników na stanowiskach kierowniczych. 

7. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na terenie Warszawy, 

w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni dostęp 

do co najmniej 2 placówek na terenie m. st. Warszawy, w tym dostęp do co najmniej 

1 położonej w promieniu  6 km od ul. Polnej 40. 

8. Zamawiający wymaga, aby badania, o których mowa wykonywane były 

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. 

9. Badania wstępne i okresowe wykonywane będą po telefonicznym lub osobistym 

zgłoszeniu się osoby skierowanej i ustaleniu terminu i godziny rozpoczęcia badań. 

Zaproponowany przez Wykonawcę termin rozpoczęcia badań nie może przekraczać 

okresu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby, a w przypadku 

osób po długotrwałej nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim badania 

należy przeprowadzić w terminie ostatniego dnia zwolnienia lekarskiego pracownika 

lub najpóźniej następnego dnia. 

10. Podstawą do wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych będzie 

imienne skierowanie wydane przez Zamawiającego, zawierające w szczególności: 

a. określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, 

b. dane dot. osoby kierowanej na badanie, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, 

c. określenie stanowiska pracy, na którym jest lub będzie zatrudniona kierowana 

osoba, 

d. informację o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych lub 

uciążliwych dla zdrowia, jak również pracach wymagających szczególnej 

sprawności psychofizycznej. 

11. Odbioru zaświadczenia zawierającego orzeczenie lekarskie, wystawionego 

na podstawie wykonanych badań, o których mowa powyżej dokonuje każdorazowo 

osoba skierowana na badanie. 

12. Szacunkowe ilości usług stanowiących przedmiot zamówienia zostały podane 

w formularzu kalkulacji cenowej dla usług medycyny pracy. Podane ilości są danymi 

szacunkowymi i nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do korzystania 

z usług medycznych w podanej ilości. 

13. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość osób przebadanych, według 

cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

Przystąpienie do badań innej niż wskazana w ogłoszeniu  szacunkowa ilość osób nie 

może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 
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Wartość zamówienia została określona na podstawie ilości przewidywanych badań 

profilaktycznych na lata 2018-2020 (wskazane wartości są wartościami szacowanymi, 

podanymi do oszacowania ofert wykonawców i nie stanowią zobowiązania dla 

Zamawiającego. Zamawiający w ramach umowy poniesie koszt tylko faktycznie 

realizowanych badań).  

 

Lp. Nazwa stanowiska pracy 
Badania 

okresowe 

Badania 

wstępne 

Badania 

kontrolne 

Prognoza 31 osób 39 osób 7 osób 

1. Stanowiska kierownicze  9 3 1 

2. Pracownik biurowy 20 30 5 

3. 

Dodatkowe badania okulistyczne 

(wraz z wydaniem zaświadczenia o 

konieczności używania okularów korygujących 

wzrok podczas pracy związanej z 

użytkowaniem monitora ekranowego – bez 

doboru szkieł okularowych) 

 

40 

 
Zakres badań zaproponowanych na danym stanowisku pracy: 
 

Nazwa stanowiska pracy 
Zakres badań 

Stanowiska kierownicze 
 

Lekarz medycyny pracy (wraz z wydaniem 

zaświadczenia), badania ogólne, ze 

zwróceniem uwagi na skórę, układ ruchu w 

obrębie kończyn górnych i kręgosłupa 

szyjnego, okulistyczne, w zależności od 

wskazań dermatologiczne, cholesterol 

całkowity, morfologię, OB., badanie cukru, 

ogólne badanie moczu, lipidogramem i EKG  
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Pracownik biurowy 

Lekarz medycyny pracy (wraz z wydaniem 

zaświadczenia), badania ogólne, ze 

zwróceniem uwagi na skórę, układ ruchu w 

obrębie kończyn górnych i kręgosłupa 

szyjnego, okulistyczne, w zależności od 

wskazań dermatologiczne, morfologię, OB., 

badanie cukru i ogólne badanie moczu,  

  
Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), 

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.  w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332, z późn. zm.). 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 
na usługi społeczne 

 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) 
Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 
 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycyny pracy dla Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (zwanej dalej NAWA), zgodnie ze Szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą 

Wykonawcy z dnia …………………… r., stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1)  usługi będą świadczone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa. Usługi będą świadczone, o ile przepisy tego wymagają przez 

podmioty, które  posiadają wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla 

siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm), posiada uprawnienia 

do wykonywania w pełnym zakresie usług medycznych, o których mowa 

w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 

r.poz.1666) i spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332, z późn. zm.) 

oraz zadań określonych ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 

medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184); 

2) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia i kwalifikacje 

zawodowe określone w odrębnych przepisach i przyjmuje na siebie pełną 

odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług medycznych 

określonych w niniejszej umowie; 

3) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 

w związku z udzielaniem świadczeń objętych zakresem umowy, zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

4) ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za szkodę wyrządzoną 

pracownikowi Zamawiającego w trakcie wykonywania badań lekarskich;  

5) pomieszczenia, w których realizowane będą usługi medyczne wyposażone 

są w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty 

lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu 

medycznego do użytku oraz, że pomieszczenia odpowiadają wymaganiom 

określonym w obowiązujących przepisach, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);  

6) badania będą wykonywane przez personel lekarski, pielęgniarski i inny 

posiadający wszelkie niezbędne w tym zakresie uprawnienia, kwalifikacje 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 2. Terminy realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 31 

grudnia 2020 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej wartości umowy, o której 

mowa w § 6 ust. 1. 

 

§ 3. Sposób  realizacji umowy w zakresie świadczenia usług medycyny pracy dla 

NAWA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania badań profilaktycznych 

na podstawie imiennych skierowań na badania lekarskie wydanych przez 

Zamawiającego i okazywanych przez pracowników przed przystąpieniem do badania. 

Wzór skierowania na badanie lekarskie stanowi załącznik nr 3 do umowy.  

2. Lekarz medycyny pracy, niezwłocznie po zakończeniu badań, wydaje pracownikowi, 

w dwóch egzemplarzach (jeden przeznaczony dla pracownika, drugi dla 

Zamawiającego) orzeczenie lekarskie, według wzoru określonego w odpowiednich 

przepisach. 

3. Osoba skierowana na badania lekarskie potwierdza w rejestrze, prowadzonym przez 

Wykonawcę, odbiór orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania badań profilaktycznych 

w następujących placówkach medycznych Wykonawcy: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

- zapisy na wizyty przez infolinię medyczną. 

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania specjalistycznych badań 

i procedur medycznych osobom trzecim. Koszty zleceń, o których mowa w zdaniu 

poprzednim obciążają Wykonawcę.  

6. Wykonawca zapewnia, iż w okresie obowiązywania niniejszej umowy w placówkach 

medycznych wskazanych w ust. 4 znajdować się będą gabinety pobrań, gdzie 

na miejscu pobierany będzie materiał biologiczny do badań laboratoryjnych. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za używanie leków, materiałów 

medycznych i stosowanie procedur medycznych. Wszelkie materiały potrzebne 

do świadczenia usług medycznych zapewni Wykonawca na koszt własny. 

8. Częstotliwość oraz zakres niezbędnych badań, koniecznych do przeprowadzenia 

w odniesieniu do wszystkich stanowisk pracy zostały określone w odpowiednich 

przepisach. Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego 

zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, 

a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono 

w odpowiednich przepisach, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej 

oceny stanu zdrowia pracownika. Wynagrodzenie za wykonanie badań 

konsultacyjnych oraz dodatkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie 

ustalane wg cennika obowiązującego u Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż wartość 

niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 6 ust. 1 umowy. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonania badań 

profilaktycznych.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonywania postanowień 

niniejszej umowy w zakresie wynikającym z organizacji udzielania usług medycznych 

objętych umową i rozliczenia ich wykonania. 
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób 

kierowanych na poszczególne badania profilaktyczne w stosunku do wskazanej 

w formularzu kalkulacji cenowej będącym załącznikiem do oferty z zastrzeżeniem, iż 

w takim przypadku wartość umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 7 ust. 

1 umowy. 

 

§ 4. Zbiór danych osobowych 

1. W związku ze świadczeniem usług medycznych z zakresu medycyny dla 

pracowników Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Zamawiający powierza 

Wykonawcy, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w zbiorze, w drodze zawartej umowy. 

2. Zbiór danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, zawierać będzie: imię i nazwisko, 

stanowisko pracy oraz datę ważności badania profilaktycznego. 

3. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania pracownikom Wykonawcy 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.  

4. W związku z realizacją umowy, przetwarzanie danych osobowych będzie polegało 

na: zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zmienianiu, 

udostępnianiu i usuwaniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie 

z niniejszą umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych stosując środki zabezpieczenia, 

o których mowa w art. 36-39  tej ustawy oraz zgodnie  z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

 

§ 5. Postanowienia szczególne  

Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania w formie pisemnej uwag i zastrzeżeń 

dotyczących wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie 14 dni od doręczenia przedmiotowych uwag, udzielić 

Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w tym zakresie. 

 

§ 6. Wynagrodzenie 

1 Wartość Umowy nie przekroczy kwoty ……………………... 

(słownie:…………………………).  

2. Kwota określona w ust. 1, stanowi górną granicę, do jakiej Zamawiający zobowiązany 

jest do zapłaty Wykonawcy za Usługi objęte Umową.  

3. W przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty, o której mowa w ust. 1 w okresie 

obowiązywania Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku 

do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.  

4. Z tytułu wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie zrealizowane usługi objęte 

niniejszą umową,  

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, płatne jest w okresach miesięcznych.  
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7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany w fakturze rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ………………………………….. w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

8. Za termin wypłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z Umowy na osobę trzecią 

 

§ 7. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10 % wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, gdy Zamawiający rozwiąże 

umowę z winy Wykonawcy; 

2) 0,1% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, za każdy przypadek naruszenia umowy. 

Przez niewykonanie umowy należy w szczególności rozumieć niewykonanie 

badania w terminie określonym w umowie, przez nienależyte wykonanie umowy 

należy w szczególności rozumieć wykonanie badania niezgodnie z warunkami 

niniejszej umowy, w tym niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ograniczenia 

lub zawężania dostępności Usług objętych Umową, nieodpowiedniej jakości 

świadczonych lub dostępnych Usług.  

2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca – 

oprócz zapłaty kary umownej – zobowiązany będzie do należytego wykonania umowy 

bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

3. W razie niewykonania zleconych usług medycznych Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zlecenia realizacji niewykonanych usług medycznych innemu podmiotowi. 

W takim przypadku Wykonawca zostanie obciążony kosztami usług, które mogą 

zostać potrącone z wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy. 

4. Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Zamawiający jest uprawniony do sumowania 

naliczonych kar umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 8. Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

2. Umowa może zostać rozwiązana po uprzednim 3-miesięcznym okresie 

wypowiedzenia lub w każdym czasie za zgodnym porozumieniem stron. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być doręczone, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, ze skutkiem doręczenia na ostatni dzień miesiąca. 

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

w razie jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę, pod 

warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu 

wykonywania Umowy lub usunięcia skutków jej niewykonania lub nienależytego 
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wykonania. W wezwaniu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin umożliwiający 

w sposób rzetelny na usunięcie wskazanych nieprawidłowości liczony od dnia 

otrzymania tego wezwania.  

5. Wykonawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie 

zwłoki Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia przez okres co najmniej 60 dni, pod 

warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu 

zapłaty liczonego od dnia dostarczenia przez Wykonawcę pisemnego wezwania 

do zapłaty.  

6. W przypadku rozwiązania Umowy w przypadkach wskazanych w ust. 4 , Wykonawcy  

przysługuje jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane Usługi do dnia 

rozwiązania Umowy. 

7. Oświadczenie Strony o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

8. Niezależnie od ww. postanowień, jeżeli w kolejnym roku budżetowym, następującym 

po roku, w którym zawarto umowę Zamawiający nie będzie dysponował – z przyczyn 

od niego niezależnych, a wynikających z decyzji organów władzy publicznej – 

środkami przeznaczonymi na sfinansowanie wynagrodzenia, umowa ulega 

rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, jaka odpowiada zakresowi 

wykonania zadania do dnia rozwiązania umowy w trybie w skazanym w zdaniu 

poprzedzającym. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne 

roszczenia z tego tytułu. 

 

§ 9. Osoby koordynujące realizację Umowy 

1. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów we wszelkich sprawach 

związanych z wykonaniem Umowy jest/są: ………………………… 

nr tel………………………..  

2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów we wszelkich sprawach 

związanych z wykonaniem Umowy jest/są …………………………………. 

nr tel……………………..  

3. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana wskazanych powyżej osób, nie stanowi 

zmiany Umowy. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz przepisy, o których mowa w § 1.  

2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, w tym związane z realizacją 

i rozliczeniem finansowym umowy, Strony postanawiają w pierwszej kolejności 

załatwiać polubownie. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu, 

Strony poddadzą go rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy po jej 

zawarciu z Wykonawcą w stosunku do treści umowy umieszczonych w ogłoszeniu 

w przypadkach zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez 

Wykonawcę wynagrodzenie może ulec zmianie (może ulec odpowiedniemu 

zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od skali wpływu powyższych zmian na 

koszty realizacji zadania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek 

o dokonanie zmiany umowy, w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3. 

Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 

Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ 

na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych 

kosztów uzasadniają zmianę wartości wynagrodzenia. 

5. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie 

dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. 

6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 

1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w ocenie Zamawiającego – wniosku. 

W przypadku uwzględnienia wniosku przez Zamawiającego Strony podejmą działania 

w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. 

7. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy, w tym dotyczące: 

1) zakresu świadczeń objętych medycyną pracy w przypadku zmian przepisów prawa 

w tym zakresie; 

2) miejsca wykonania zleconych badań profilaktycznych, z zastrzeżeniem lokalizacji 

na terenie miasta stołecznego Warszawy; 

           wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za profesjonalną ochronę przekazywanych 

mu danych osobowych i przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

9. Zmiana, danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg dowodów księgowych 

oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, 

adres, numer konta, numer NIP itp. następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie wymaga zmiany treści umowy. 

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

11. Załącznikami do umowy są: 

Załącznik Nr 1. szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia;  

Załącznik Nr 2. ofertą Wykonawcy z dnia …………………… r.;  

Załącznik Nr 3. wzór skierowania na badanie lekarskie (treść i format do uzgodnienia 

z wybranym wykonawcą);  

Załącznik Nr 4. wzór zaświadczenia o potrzebie używania okularów korygujących 

wzrok (treść i format do uzgodnienia z wybranym wykonawcą). 
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ZAŁĄCZNIK nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 
na usługi społeczne 

(WZÓR) 

 

Formularz oferty 

 

Wykonawca   

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

w zależności od podmiotu:  

numer KRS/CEiDG 

 

(imię, nazwisko, podstawa 

do reprezentacji) 

 

NIP/REGON  

telefon   

fax  

e-mail  

osoba do kontaktów 

z Zamawiającym 

 

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia należy podać pełne nazwy i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także wskazać pełnomocnika) 

 

Narodowa Agencja Wymiany 

Akademickiej 

ul. Ogrodowej 28/30  

00-896 Warszawa  
 

OFERTA 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usług medycyny pracy dla 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej składam ofertę na wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym: 

 

Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto: .............................................. 

zł brutto* 

*Obliczone na podstawie formularza kalkulacji cenowej  

Skalkulowane na podstawie załącznika nr 3a.  

 

Oświadczam, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami ogłoszenia o 

zamówieniu.  

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany przez 

Zamawiającego z zapytaniu ofertowym, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin 

składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu. 
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Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w zamówieniu określone przez 

Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i jest 

wpisany do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1638). oraz Oświadczam, że nie podlega wykluczeniu z zamówienia na 

podstawie przesłanek określonych w Rozdziale VI ust. 3 ogłoszenia o zamówieniu  na usługi 

społeczne. 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z zamówienia na 
podstawie …………………………………………………………………..………… ogłoszenia  

                                  (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w Rozdziale VI ust. 7 pkt 1-15) 

o zamówieniu na usługi społeczne. 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

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

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

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

 
 
Oświadczam, że informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 
 
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zgodnie z załączonym pełnomocnictwem pełnomocnikiem do reprezentowania nas, jako 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
..............................., dn. .........................     ............................................................... 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
         do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK nr 3a do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne 
 

Formularza kalkulacji cenowej dla usług medycyny pracy   
 

L.p. Wyszczególnienie Cena 
jednostkowa 

Szacowana 
ilość 

Wartość brutto 
(kolumna 3 x 4) 

1 2 3 4 5 

1. Stanowiska kierownicze – 

badania wstępne/okresowe 

 12  

2. Pracownik biurowy – 

badania wstępne/okresowe 

 50  

3. Stanowiska kierownicze – 

badania kontrolne 

 1  

4. Pracownik biurowy – 

badania kontrolne 

 5  

5. Dodatkowe badania 
okulistyczne 
(wraz z wydaniem 
zaświadczenia o 
konieczności używania 
okularów korygujących 
wzrok podczas pracy 
związanej z użytkowaniem 
monitora ekranowego – bez 
doboru szkieł okularowych) 

 40  

6. Suma zł (poz. 1-5)**  

 
** Wartość całkowitą z wiersza 8 kolumna 5 należy wstawić do formularza oferta jako 
cena za zamówienie 
 


