
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010978710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-546

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@bfg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bfg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bcbbb83-19ec-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187789

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ i
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja w prowadzonym postępowaniu, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji i
przekazywanie oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 344) z wykorzystaniem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal). Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji poprzez pocztę
elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 3.3 SWZ. Ofertę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy przy użyciu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl) z
wykorzystaniemePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Wykonawca, który zamierza wziąć udział w
postępowaniu,powinien mieć dostęp do miniPortalu i konta na ePUAP. Wykonawca korzystając z
miniPortalu i ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
Formularza do komunikacji. Wymagania techniczne oraz organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów i oświadczeń elektronicznych (w tym cyfrowe odwzorowania dokumentów papierowych)
oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu oraz ePUAP opisane zostały w: 1)
Regulaminie korzystania z miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 2) Regulaminie
ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania . Wykonawca przystępując do niniejszego
postępowania, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu i ePUAP, określone w Regulaminie
miniPortalu i Regulaminie ePUAP oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu i ePUAP, do
przestrzegania postanowień tych regulaminów. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy na ePUAP i miniPortalu, tj. Formularza do złożenia,
zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB. Do złożenia
oferty i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz innych dokumentów i
oświadczeń w postaci elektronicznej, konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub
podpisu osobistego. Dokumenty lub oświadczenia elektroniczne (w tym cyfrowe odwzorowania
dokumentów papierowych), jako załączniki (inne niż oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp), mogą być składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
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komunikacji dostępnego na miniPortalu i ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
kancelaria@bfg.pl Adres poczty elektronicznej Zamawiającego do komunikacji elektronicznej (nie
dotyczy składania oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp):kancelaria@bfg.pl. Zaleca się przesyłanie dokumentów, wniosków, oświadczeń i innych informacji
(jako załączników) w formacie pliku .pdf. Maksymalny rozmiar wiadomości, jaki można przesłać za
pomocą poczty elektronicznej wynosi 30 MB.Postępowanie, w tym komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, odbywa się w języku polskim, dopuszcza się używanie w ofercie, oświadczeniach i
dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października
1999 r. o języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia
sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Szczegóły dot.
wymagań technicznych oraz organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w pkt 3
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dla uczestników postępowania dotycząca
przetwarzania danych osobowych znajduje się w pkt 20 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ/ZP/6/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego w zakresie następujących pakietów:
1 Pakiet Pracowniczy;
2 Pakiet Partnerski;
3 Pakiet Partnerski o zakresie rozszerzonym;
4 Pakiet Rodzinny;
5 Pakiet Rodzinny o zakresie rozszerzonym;
6 Pakiet Senior;
oraz usług w zakresie medycyny pracy. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do
SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
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4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

85121000-3 - Usługi medyczne

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 15 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.: 
1.1 Wykonawca wykaże, że wykaże, że posiada przewidziane prawem uprawnienia do
wykonywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalności leczniczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190
z późn zm.).
2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj: 
2.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości niemniejszej niż 1 000 000,00 zł.
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(słownie: jeden milion złotych). 
UWAGA I – Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, w odniesieniu do warunku określonego w pkt 2.1 SWZ, uzna warunek za spełniony,
w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie
spełnia ww. warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
UWAGA II – W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie
warunku udziału określonego w pkt 2.1 SWZ powołują się na sytuację finansową lub
ekonomiczną podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w
przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów
udostępniających zasoby, wykaże, że samodzielne spełnia warunek określony w pkt 2.1 SWZ. 
UWAGA III – Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego zostaną przeliczone według średniego kursu złotego w stosunku do walut
obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ na stronie internetowej BFG. 
3 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
3.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej
dwie usługi medyczne (dwie umowy) w zakresie usług medycznych w tym w zakresie co
najmniej: medycyny pracy, lekarza internisty, lekarza pediatry, lekarza okulisty, lekarza
kardiologa, lekarza ginekologa o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 (słownie: jednego
miliona złotych) brutto każda. 
UWAGA I – Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów w celu wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu. 
3.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje na terenie
m. st. Warszawy co najmniej 10 placówkami leczniczymi, w których przyjmuje co najmniej: lekarz
medycyny pracy, internista, pediatra, alergolog, chirurg, dermatolog, ginekolog, okulista,
neurolog, ortopeda, kardiolog, urolog, reumatolog. 
Uwaga I – przez „placówkę medyczną” rozumie placówkę, w której prowadzona jest działalność
lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący
działalność leczniczą, wpisaną do rejestru prowadzonego dla podmiotów wykonujących
działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Uwaga II – przez placówki lecznicze Wykonawcy należy rozumieć placówki własne Wykonawcy
jak i sieć placówek partnerskich. Wykonawca wedle własnego wyboru wykaże na potwierdzenie
spełnienia warunku placówki własne lub placówki udostępnione przez podmiot, na którego
zdolność się Wykonawca powołuje (partnerskie).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 
3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
4 oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 5 do SWZ.
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1 oświadczenia Wykonawcy, iż zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) posiada uprawnienia do prowadzenia
działalności leczniczej, tj.: że jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą –
sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;
2 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 
3 wykaz usług i dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi lub dostawy zostały wykonane –
sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ; 
4 dowody określające, że usługi lub dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 10.4.1,
zostały wykonane wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi lub dostawy zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi lub
dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;
5 wykaz placówek leczniczych, którymi dysponuje Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w pkt
7.2.3.2 SWZ z podaniem ich nazw, adresów oraz nazw specjalizacji lekarzy w nich pracujących -
sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Pozostałe oświadczenia lub dokumenty zostały wskazane SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
8.1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysiące złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w
ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta
spełniać będzie następujące wymagania:
1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika
takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
4 W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione
wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty
określone w pkt 10.4 SWZ.
5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z
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treścią Załącznika Nr 3 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że
każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, i 7 ustawy Pzp oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ 
w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku
oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3 SWZ składa każdy z Wykonawców
występujących wspólnie.
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj, zakres i warunki zmian umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach
umowy stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zaszyfrowaną ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami i
dokumentami należy złożyć za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
udostępnionego na miniPortalu i e-PUAP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 24 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2022 r.,
tj. od zakończenia obecnie obowiązującej umowy.
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1	oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 2	informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 3	odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż  3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 4	oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1	oświadczenia Wykonawcy, iż zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności leczniczej, tj.: że jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ; 2	informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;  3	wykaz usług i dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi lub dostawy zostały wykonane – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ;  4	dowody określające, że usługi lub dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 10.4.1, zostały wykonane wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi lub dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi lub dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej; 5	wykaz placówek leczniczych, którymi dysponuje Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 7.2.3.2 SWZ z podaniem ich nazw, adresów oraz nazw specjalizacji lekarzy w nich pracujących - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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