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Gdańsk: Świadczenie usług medycznych dla Politechniki 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług medycznych dla 

Politechniki Gdańskiej w zakresie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o 

wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników Politechniki Gdańskiej w zakresie 

badań lekarskich badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub 

posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich badań 

lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. (Dz. U. z 2013 poz. 1715) 2. Świadczenie usług 

http://www.dzp.pg.gda.pl/


medycznych dla Politechniki Gdańskiej ma być realizowane zgodnie z: a) Ustawą z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 z późn. zm.); b) Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich badań lekarskich i 

psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej. (Dz. U. z 2013 poz. 1715), zwane dalej rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia. 3. CPV - 85.14.10.00-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny. 4. Zakres usług, 

wymagana dokumentacja oraz wzory orzeczeń lekarskich określa aktualne rozporządzenie Ministra 

Zdrowia w tym zakresie. 5. Szacunkowa ilość pracowników podlegających badaniom w okresie 

trwania umowy wynosi 42 osoby. 6. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu 

zamówienia w trakcie trwania umowy Zamawiający skorzysta z prawa opcji w wysokości do 20% 

całkowitej wartości umowy. 7. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą 

takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamówienie objęte 

prawem opcji będzie realizowane po cenach zamówienia podstawowego. 8. Podstawą do 

przeprowadzania badań będzie imienne skierowanie (załącznik nr 4 do umowy) wydane każdej 

osobie skierowanej na badania. Skierowanie wystawiane będzie przez jednostkę organizacyjną 

Politechniki Gdańskiej zatrudniającą pracownika. W skierowaniu zawarta będzie charakterystyka 

stanowiska pracy, z której będzie wynikał zakres badań dla danego pracownika. 9. Świadczenia 

usług medycznych udzielane będą przez osoby uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich i 

psychologicznych w trybie obowiązujących przepisów. 10. Świadczenia usług medycznych w 

zakresie badań lekarskich i psychologicznych będą realizowane w placówce medycznej wskazanej 

przez Wykonawcę, znajdującej się na terenie trójmiasta w odległości do 25 km od siedziby 

zamawiającego. 11. Zamawiający wymaga, aby wszystkie usługi medyczne, badania lekarskie (w 

tym specjalistyczne) i psychologiczne wykonywane były w jednym miejscu. Zamawiający 

dopuszcza możliwość wykonania specjalistycznych konsultacji lekarskich w innym miejscu na 

terenie Trójmiasta w razie zaistnienia takiej konieczności. 12. Zamawiający wymaga, aby 

świadczenia medyczne realizowane były po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub ewentualnie 

osobistej w placówce medycznej. Wykonawca zapewni numery telefonów, dla pracowników 

Politechniki Gdańskiej, pod którym możliwa będzie rejestracja telefoniczna. 13. Wykonawca 

zapewni dla pracowników Politechniki Gdańskiej godziny preferencyjne w wybranych dniach 

tygodnia (minimum jeden dzień). 14. Pozostałe warunki wykonania usługi określa wzór umowy 

stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.10.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny 

wpis do właściwego rejestru uprawniający do wykonywania działalności leczniczej 

zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 

654 z późn. zm.). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

(załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

(załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

(załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

(załącznik nr 3 do SIWZ). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz oferty 2. Formularz rzeczowo-cenowy 3. Opcjonalnie-Pełnomocnictwo dla osoby 

reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub 

podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach 

dotyczących przedmiotu umowy: a) zmiana obowiązujących stawek podatkowych; b) zmiana nazw i 

innych danych identyfikacyjnych stron umowy; c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. d) przedłużenia 

terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakresu rzeczowego 

i finansowego umowy (łącznie z opcją). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny skrzydło B pok. 212, ul. G. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

03.07.2014 godzina 10:30, miejsce: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach 

Główny skrzydło B pok. 212, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


