
Specyfikacja Warunków zamówienia – postępowanie nr  ZP / 282 / 2022 

Radio Wrocław SA 

 

 

1 

 

ZP / 282 /2022 

 

 

 

 

POLSKIE RADIO 

REGIONALNA ROZGŁOŚNIA WE WROCŁAWIU  

“RADIO WROCŁAW – SPÓŁKA AKCYJNA ”  

ul. Karkonoska 10 

53-015 Wrocław 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

udzielanego stosownie do postanowień ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z dnia 16 sierpnia 2022 r., poz. 1710),  

w trybie podstawowym 

o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty: 215 000 euro  

 

 

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 

 

 

 

„Zakup usług medycznych dla pracowników Radia Wrocław S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dn. 5.12.2022 r.      



Specyfikacja Warunków zamówienia – postępowanie nr  ZP / 282 / 2022 

Radio Wrocław SA 

 

 

2 

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - „Radio Wrocław” – Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu przy Alei Karkonoskiej 10, 53-015 Wrocław,  NIP: 896-00-07-583, 

KRS: 0000089881 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy w wysokości 1.328 900,00 zł, wpłacony w całości. 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: SekretariatZarzadu@prw.pl  

Strona internetowa: http://www.radiowroclaw.pl/ArticlesCategories/index/22/przetargi   

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 

bez możliwości prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej 

ustawą Pzp – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 245). 

2.2. Zamawiający zobowiązuje wykonawców, którzy ujawniają Zamawiającemu (administratorowi) 

dane osobowe swoich pracowników oraz osób współpracujących, a także osób uprawnionych 

do reprezentacji, w związku z udziałem w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, do spełnienia w imieniu administratora względem tych osób, 

obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poprzez przekazanie 

tym osobom informacji określonych w załączniku nr 10 do SWZ. 

 

3. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

 

3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal.    

3.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

mailto:SekretariatZarzadu@prw.pl
http://www.radiowroclaw.pl/ArticlesCategories/index/22/przetargi
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

3.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego rozmiaru pojedynczego pliku 

należy podzielić go na części i po zaszyfrowaniu przesłać z kolejnymi numerami. 

3.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników Radia Wrocław 

S.A. oraz członków ich rodzin oraz przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy dla 

pracowników, w zakresie określonym niniejszą SWZ oraz jej załącznikami, w szczególności 

Załącznikiem nr 5, 6 do SWZ. 

4.2. Na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, za pracownika uznaje się osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę, a także osoby związane z Zamawiającym stosunkiem 

cywilnoprawnym, natomiast za członka rodziny pracownika uznaje się współmałżonka lub 

partnera życiowego, do ukończenia 67.roku życia albo dzieci do 18.roku życia, a także młodzież 

uczącą się do 26.roku życia, pozostające na utrzymaniu rodzica (pracownika) – jedno 

gospodarstwo domowe. 

4.3. Wykonawca w ramach sieci usługodawców współpracujących z Wykonawcą zapewni system 

informatyczny pozwalający na wgląd do dokumentacji medycznej przez lekarzy pracujących w 

danej placówce. Wykonawca będzie posiadał jeden spójny system teleinformatyczny obsługi 

dokumentacji pacjenta zawierający co najmniej: historie chorób pacjenta, wykaz wszystkich 

konsultacji lekarskich oraz stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych i 

diagnostycznych, inne ważne informacje o pacjencie. 

4.4. Wykonawca zapewni także dostęp do opieki medycznej w Wałbrzychu, Legnicy oraz Jeleniej 

Górze. 

  Wykaz placówek stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

4.5. Wykonawca zapewni opiekę medyczną bez wykluczenia. Umożliwi konsultacje i terapię 

fizjoterapeuty w zakresie uszkodzeń układu nerwowego u dzieci podwyższonego ryzyka oraz 

terapię osób po incydentach neurologicznych. Pacjent ma dowolność wyboru placówki. 

Wykonawca zapewni usługi medyczne tożsame dla dorosłych jak i dla dzieci. Wykonawca będzie 

honorował skierowania z zewnątrz jako gwarancję swobody medycznej 

4.6. Wykonawca zapewni raz w roku możliwość wykonania bez skierowania następujących badań: 

glukoza (na czczo), cholesterol całkowity, badanie ogólne moczu, morfologie z rozmazem 

automatycznym. 

4.7. Wykonawca zapewni całodobową linię medyczną obsługiwana przez wykwalifikowany personel 

medyczny (pielęgniarki, ratownicy medyczni) zapewniający pomoc w przypadkach pilnych, 

nagłych zachorowaniach. 

4.8. Wykonawca zapewni dostęp do aplikacji umożliwiającej umawiania wizyt zarówno prywatnie 

przez pacjenta jak i medycyny pracy. 

4.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział zamówienia na części groziłby 

nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz wymagałby skoordynowania działań różnych 
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wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia i mógłby poważnie zagrozić 

właściwemu wykonaniu zamówienia, w tym prawidłowemu i sprawnemu obiegowi dokumentacji 

medycznej, a tym samym sprawnej realizacji usług medycznych. 

4.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

4.12. Kod CPV 85121000-3 – usługi medyczne. 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Realizacja zamówienia: 12 miesięcy od dnia określonego w umowie. 

 

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835 

– zwanej dalej „ustawą sankcyjną”). 

6.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

6.2.1. uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.: 

Wykonawca wykaże, że posiada przewidziane prawem uprawnienia do wykonywania 

na obszarze Rzeczypospolitej działalności leczniczej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł (sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. 

6.2.3.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 

dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy), które są lub były 

wykonywane nie krócej niż 12 miesięcy, a każde z nich polegało (polega) na 

świadczeniu usług medycznych dla co najmniej 100 osób, o wartości zamówienia 

co najmniej 120 000 zł brutto (sto dwadzieścia tysięcy złotych) każde. 

6.2.3.2. Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 placówki własne na terenie miasta 

Wrocławia, w których Wykonawca zapewni dostęp do wszystkich lekarzy 

specjalistów określonych w postępowaniu bez skierowania, bez konieczności 

wizyty u internisty/pediatry. Jedna z tych placówek nie może znajdować się dalej 

niż 30 minut środkami komunikacji miejskiej od siedziby Zamawiającego. 

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu,  polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączącego go z nimi  stosunków.  



Specyfikacja Warunków zamówienia – postępowanie nr  ZP / 282 / 2022 

Radio Wrocław SA 

 

 

5 

 

6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

6.4. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach 

zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał 

doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie 

wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia 

się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie 

zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów, np. umowy, z 

której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

 

7. OFERTA, PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ POZOSTAŁE 

DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA WYMAGANE  W POSTĘPOWANIU 

 

7.1. Ofertę stanowi formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem nr 1 do SWZ, 

7.2. Dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą: 

7.2.1. dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania  

lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. 

Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem 

właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do 

właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy; 

7.2.2. pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty lub 

oświadczenia podpisuje lub poświadcza za zgodność z oryginałem osoba, której 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których 

mowa w pkt 7.2.1 SWZ. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokument, o którym 

mowa w pkt 7.2.1 SWZ; 

7.2.3. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie ustawy Pzp 

oraz ustawy sankcyjnej oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodne w 

treści z Załącznikiem Nr 2 do SWZ), celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert, 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w pkt 6.1.1. SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie 

7.2.4. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu na 

podstawie ustawy Pzp oraz ustawy sankcyjnej oraz o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, zgodne w treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ, dotyczące innych 

podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem potwierdzenia, na dzień 

składania ofert, braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego w pkt 6.1.1 SWZ oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu; 

7.2.5. w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – dowód 
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potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tego podmiotu, który stanowi w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

 

7.2.6. zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, prowadzonego przez właściwy miejscowo organ prowadzący rejestr zgodnie z 

ustawą o działalności leczniczej.  

7.2.7. wykaz usług, o których mowa w pkt 6.1.2.a SWZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 9 

do SWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.2.8. Wykaz placówek leczniczych, którymi dysponuje Wykonawca, zgodnie z warunkiem 

opisanym w 6.2.3. SWZ 

7.2.9. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na 

kwotę nie mniejszą niż 150 000 złotych, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc 

przed upływem terminu składania ofert, 

7.3. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Pzp. Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

8. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 

8.1. 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: 

8.1.1. 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. 

8.1.2. Pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć razem z ofertą. 

8.1.3 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do złożenia 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu (zgodne w treści z Załącznikiem Nr 2 do SWZ), aktualne na dzień 
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składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania 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. 

8.1.4 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 7.2 SWZ składa 

każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

 

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

9.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się identyfikatorem postępowania 9f1d890e-c97d-4a57-88e2-

b7f48c50d696 

9.2 Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki.  

9.3 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

9.4 Środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 13 stycznia 2023 r.. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SWZ 

za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z 
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niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się identyfikatorem 

postępowania  9f1d890e-c97d-4a57-88e2-b7f48c50d696 

12.2. Zamawiający odpowie zidentyfikowanym Wykonawcom niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz umieści taką informację na własnej 

stronie internetowej (http://www.radiowroclaw.pl/ArticlesCategories/index/22/przetargi), pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż 

na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

12.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  

12.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SWZ.  

12.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

Zamawiający przesyła zidentyfikowanym Wykonawcom w sposób określony w pkt. 8.1. SWZ 

oraz w/w zmianę zamieszcza na własnej stronie internetowej 

 (http://www.radiowroclaw.pl/ArticlesCategories/index/22/przetargi).  

12.6. Jeżeli zmiana SWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

12.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli zmiany treści SWZ są istotne dla 

sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze 

zmianą SWZ i przygotowanie ofert, oraz zamieści taką informację na swojej stronie 

internetowej: http://www.radiowroclaw.pl/ArticlesCategories/index/22/przetargi 

12.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z 

zapytaniem, o którym mowa w pkt. 12.2. SWZ. 

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

13.2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą 

SWZ. 

13.3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 

(identyfikator postępowania 9f1d890e-c97d-4a57-88e2-b7f48c50d696). Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem.  

13.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/    

13.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

http://www.radiowroclaw.pl/ArticlesCategories/index/22/przetargi
http://www.radiowroclaw.pl/ArticlesCategories/index/22/przetargi
http://www.radiowroclaw.pl/ArticlesCategories/index/22/przetargi
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

13.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

szczególności w formacie danych: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt. 

13.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

13.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 

„Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

13.9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.  

13.10. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

13.11. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 

opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

13.12. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 13.11., należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

oryginału.  

13.13. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

 

14. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Oferty powinny być przesłane do Zamawiającego na zasadach określonych w pkt 13. SWZ, w 

terminie do 14.12.2022 r., do godz. 12:00. 

 

15. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2022 r., o godzinie 12:15.  

15.2. Otwarcie ofert nie jest publiczne, Wykonawcy nie mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

15.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.  

15.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

(1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

(2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

 

16. OPIS SPOSOBY OBLICZENIA CENY  
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16.1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego i ustalona zgodnie z 

ustawą z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług. 

16.2. Cena Oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu należytego 

wykonania całego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

16.3. W przypadku w którym wybór oferty wykonawcy będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w treści formularza oferty), że 

wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Cena podana w ofercie musi być wyrażona w wartości netto (bez podatku VAT) oraz w 

wartości brutto (z podatkiem VAT). Cena określona w ofercie musi być wynikiem kalkulacji 

przedstawionej w Formularzu oferty ze specyfikacją cenową, sporządzonym zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do SWZ. 

16.4. Wysokość stawki podatku VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o 

podatku od towarów i usług. 

16.5. Ceny określone przez Wykonawcę będą obowiązywać przez cały okres obowiązywania 

Umowy i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień Umowy. 

16.6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego, 

dokonywane będą w złotych polskich. 

17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty ważne, tj. te które: 

- zostaną  złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego  

z niniejszego postępowania;   

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

17.2. Jedynym kryterium oceny ofert  jest cena. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację zamówienia. Inni Wykonawcy 

odpowiednio mniej, stosownie do nw. wzoru. Stosowana punktacja 0-100 pkt. 

17.3. Punktacja będzie liczona w rozbiciu na 3 elementy; 

1) obejmuje opiekę medyczną dla pracowników i członków rodzin, bez pakietu dla 

seniorów                                                            - z wagą 88 % 

2) obejmuje opiekę medyczną dla seniorów - z wagą    2 % 

3) obejmuje badania z zakresu medycyny pracy - z wagą  10 %. 

 

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:  

 

Dla opieki medycznej dla pracowników i członków rodzin, bez pakietu dla seniorów 

PUNKTACJA = (Cn : Cb) x 88, gdzie: Cn – cena najniższa, Cb – cena badana. 

Dla opieki medycznej dla seniorów 

PUNKTACJA = (Cn : Cb) x 2, gdzie: Cn – cena najniższa, Cb – cena badana. 

Dla medycyny pracy  

PUNKTACJA = (Cn : Cb) x 10, gdzie: Cn – cena najniższa, Cb – cena badana. 
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17.4. Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się tę, która uzyska największą ilość punktów stanowiących 

sumę punktów dla opieki medycznej dla pracowników i członków rodzin, dla seniorów i 

medycyny pracy. 

 

 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

W przypadku gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego umowy regulującej ich współpracę; 

 

 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  

20.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

Dziale IX tej ustawy, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progu unijnego. 

20.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 20.1. SWZ są:  

- odwołanie, 

- skarga do sądu. 

20.3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.  

20.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 

590 ustawy Pzp.  

 

21. INFORMACJE POUFNE 

 

21.1. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie 

informacje, które Zamawiający objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane 

(np. wyjaśnienia treści SWZ dotyczące informacji poufnych).  

21.2. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne 

lub informacje ściśle związane z informacjami poufnymi, w celu zachowania ich poufności, 

zostaną przekazane Wykonawcy w jeden z następujących wybranych przez Zamawiającego 

sposobów:  
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21.2.1. osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez 

Zamawiającego konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru,  

21.2.2. przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę,  

21.2.3. za pośrednictwem Platformy.  

21.3. Przekazanie informacji poufnych Zamawiający może uzależnić od dopełnienia przez 

Wykonawcę stosownych formalności (np. podpisanie przez należycie umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy zobowiązania do zachowania poufności). 

22. ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

22.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do 

podpisania umowy zgodnie ze wzorami stanowiącym Załączniki nr 3 i nr 4 do SWZ.  

22.2. Wykonawca akceptuje treść projektowanych postanowień umów na wykonanie przedmiotu 

zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy 

ustalone we wzorach nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę 

postanowień wzorów umów stanowi jeden z wymogów ważności oferty. 

22.3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość 

zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Wzoru umowy. 

 

 

23. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

 

Załącznik nr 1: Formularz oferty ze specyfikacją cenową 

Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w   postępowaniu 

Załącznik nr 3: Wzór umowy na usługi medyczne 

Załącznik nr 4: Wzór umowy na badania z zakresu medycyny pracy 

Załącznik nr 5: Wykaz usług medycznych zagwarantowany przez Wykonawcę w ramach pakietu 

dla pracowników i członków ich rodzin, bez pakietów dla seniorów 

Załącznik nr 6: Wykaz usług medycznych zagwarantowany przez Wykonawcę w ramach pakietu 

dla seniorów 

Załącznik nr 7 :  Wykaz placówek świadczących usługi w ramach pakietu 

Załącznik nr 8 : Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr 9 : Wzór wykazu usług wykonanych  

Załącznik nr 10 : Klauzula informacyjna RODO 

 

 

 

Marcin Rosiński 

Prezes Zarządu Radia Wrocław SA 
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