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Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
PGE Energia Ciepła S.A.
KRS: 0000013479
ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Krzyżewska
Tel.: +48 225307938
E-mail: iwona.krzyzewska@gkpge.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.
KRS: 0000040284
Zjednoczenia 103
Zielona Góra
65-120
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Krzyżewska
Tel.: +48 225307938
E-mail: iwona.krzyzewska@gkpge.pl
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
KRS: 0000001010
Łowiecka 24
Wrocław
50-220
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Krzyżewska
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Tel.: +48 225307938
E-mail: iwona.krzyzewska@gkpge.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.1)

Nazwa i adresy
PGE TORUŃ S.A.
KRS: 0000021671
ul. Ceramiczna 6
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Krzyżewska
Tel.: +48 225307938
E-mail: iwona.krzyzewska@gkpge.pl
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.1)

Nazwa i adresy
PGE PALIWA Sp. z o.o.
KRS: 0000050911
ul. Ciepłownicza 1
Kraków
31-587
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Krzyżewska
Tel.: +48 225307938
E-mail: iwona.krzyzewska@gkpge.pl
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.1)

Nazwa i adresy
FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA
KRS: 0000204954
ul. Podmiejska 43
Rybnik
44-207
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Krzyżewska
Tel.: +48 225307938
E-mail: iwona.krzyzewska@gkpge.pl
Kod NUTS: PL227
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Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.1)

Nazwa i adresy
PGE EKOSERWIS Sp. z o.o.
KRS: 0000024592
ul. Plac Staszica 30
Wrocław
50-222
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Krzyżewska
Tel.: +48 225307938
E-mail: iwona.krzyzewska@gkpge.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, dodatkowej profilaktyki zdrowotnej i opieki medycznej dla
pracowników, rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów
Numer referencyjny: 1001187200

II.1.2)

Główny kod CPV
85121000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, dodatkowej profilaktyki zdrowotnej i opieki medycznej dla
pracowników, rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
85121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenia usług medycznych będę realizowane w placówkach medycznych w miejscowościach wskazanych
w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ –pkt VII.2. Zakres terytorialny usług.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot Umowy obejmuje świadczenia z zakresu:
1.1. medycyny pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmujące m.in. obowiązkowe badania lekarskie
pracowników przeprowadzane na podstawie art. 229 k.p. 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 ze zm.) oraz zakresem usług określonym w
Załączniku nr 1 do SIWZ,
1.2. dodatkowej opieki medycznej, o której mowa w pkt. VII OPZ, a także Załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do OPZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia, stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016
r., poz. 1666; ze. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach Umowy, która
zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, będą wykonywać czynności związane
z przeprowadzaniem badań laboratoryjnych oraz pracowników recepcji. Szczegółowe wymagania zostały
określone w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 2do SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na skorzystaniu z
większej, niż przewidywana w ramach zakresu podstawowego, liczby poszczególnych pakietów medycznych,
z tym zastrzeżeniem, że zakres objęty prawem opcji odpowiada maksymalnie 30% Maksymalnego
Wynagrodzenia za realizację usługi podstawowej, czyli może polegać na zwiększeniu Wynagrodzenia
Umownego maksymalnie o 30% w stosunku do jego wartości podstawowej.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia objętego opcją.
6. Szczegóły dotyczące prawa opcji zostały opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ -Projekt Umowy

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia Umowy.Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony,nie dłuższym
niż 60 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.09.2019 r.,rozpocznie świadczenie
usług medycznych,o których mowa w §3 Umowy i będzie wykonywał usługi przez okres 24 miesięcy lub
do wyczerpania Maksymalnego Wynagrodzenia Umownego w zależności od tego które zdarzenie nastąpi
wcześniej

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1)

Warunki udziału

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1.Spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą Ofertę kierując się
poniższymi kryteriami:
1)Cena miesięczna brutto za Pakiet I – Pakiet medycyny pracy dla jednego pracownika P (Cmp) - waga 30%.
2)Średnia miesięczna wartość za pakiety II – XVI usług medycznych – P(C)–waga 50%. 3)Klauzule dodatkowe
P (K) – waga 20%.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium: „Klauzule dodatkowe” na podstawie oświadczenia
Wykonawcy o zaoferowaniu klauzul dodatkowych określonych przez Zamawiającego, zawartego w Formularzu
oferty .Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób zmienić ich treści, także poprzez wprowadzanie limitów
odpowiedzialności, franszyz, wyłączeń, itd. bądź poprzez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych. 3.
Klauzule dodatkowe zostaną objęte Pakietem II- Pakiet podstawowy indywidualny dla pracownika. Szczegółowe
zapisy dot. kryteriów oceny ofert zostały określone w SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarł
Umowę, zgodnie z treścią projektu Umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Poza przypadkami zmian Umowy przewidzianymi bezpośrednio w ustawie Pzp Zamawiający, na podstawie
art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonywania zmian treści zawartej Umowy w sprawie Zamówienia,
w okolicznościach przewidzianych w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
1.Postępowanie prowadzone jest w sposób określony w art. 138n pkt 1 ustawy Pzp. 2.Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy uregulowane w art. 138g – n oraz art.
138p - s ustawy Pzp (Rozdział 6 Działu III ustawy Pzp).
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 12:00
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IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składając Ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu
składania Ofert.
2. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
3. W niniejszym Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1)Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust.
4 ustawy PZP, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
2)Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 2.
4.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu,
dotyczące:
1)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, tj.: Zmawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu jeśli 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 (tj. Dz.U. 2018
poz. 2190 ze zm.).
2)Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału
w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w ciągu
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:
a)co najmniej 2 (dwa) zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy), z których każde polega/polegało
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, dla co najmniej 500 pracowników podmiotu dla którego Wykonawca
realizował / realizuje usługi, świadczonych przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy liczonych do dnia upływu
terminu składnia ofert.
b)co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny
pracy dla co najmniej 500 pracowników podmiotu dla którego Wykonawca realizował / realizuje usługi,
świadczonych przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy liczonych do dnia upływu terminu składnia ofert.
Zamawiający dopuszcza by Wykonawca na potwierdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazał
zamówienia obejmujące łącznie zakres określony w lit. a) i b).
3.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące
potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu zgodnie z pkt 1) oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu zgodnie z pkt 2).
4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów.
5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa odrębnie
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcy składają wraz z ofertą. Szczegółowy wykaz dokumentów został określony w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert o godz. 12:30.
10. Zamawiający powierzył pomocnicze działania zakupowe w tym przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia Departamentowi Zakupów PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW
w Krakowie.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6.Terminy wniesienia odwołania:
6.1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
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6.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 lub 6.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
7.2.6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
9.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2019

