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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

PGNiG TERMIKA SA
ul. Modlińska 15
Warszawa
03-216
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Motyka
Tel.:  +48 225878433
E-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl 
Faks:  +48 225878468
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.termika.pgnig.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://termika.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://termika.eb2b.com.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług medycznych na rzecz PGNiG TERMIKA SA
Numer referencyjny: 19DOZZ279

II.1.2) Główny kod CPV
85121000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie oraz utrzymywanie stanu gotowości do udzielania Zamawiającemu w
całym okresie obowiązywania Umowy następujących świadczeń zdrowotnych na rzecz Zamawiającego oraz
jego pracowników i kadry menadżerskiej:
- świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności: Kodeksu pracy, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996
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r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
- świadczeń zdrowotnych niewchodzących w zakres medycyny pracy
Świadczenia zdrowotne udzielane będą w placówkach własnych lub współpracujących z Wykonawcą oraz w
przychodniach przyzakładowych PGNiG TERMIKA SA

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie oraz utrzymywanie stanu gotowości do udzielania Zamawiającemu w
całym okresie obowiązywania Umowy następujących świadczeń zdrowotnych na rzecz Zamawiającego oraz
jego pracowników i kadry menadżerskiej:
- świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności: Kodeksu pracy, 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 oraz ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
- świadczeń zdrowotnych niewchodzących w zakres medycyny pracy
Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż warunkiem realizacji umowy na świadczenia zdrowotne jest dodatkowe
zobowiązanie się Wykonawcy do:
- wynajmu od Zamawiającego lokali przychodni przyzakładowych na warunkach opisanych szczegółowo we
wzorze umowy 19DOZZ279
- wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz członków rodzin pracowników Zamawiającego, emerytów i
rencistów oraz ich członków rodzin na podstawie odrębnych umów zawieranych indywidualnie z tymi osobami
na warunkach nie gorszych niż opisane szczegółowo we wzorze umowy 19DOZZ279.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono we wzorze umowy 19DOZZ279 z załącznikami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość placówek medycznych ze wspólnym jednolitym systemem informatycznym /
Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość rabatu w % cen obowiązujących w cenniku Wykonawcy na pozostałe
świadczenia zdrowotne nie objęte Umową Udzielone wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z
abonamentów w ramach Umowy / Waga: 15
Cena - Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
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Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
1. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy:
— nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia,
— 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 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
— 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 art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej
osoby za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy – art. 133 ust. 4 Ustawy),
— 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 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
— który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów,
— który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
— który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
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— który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 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 postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
— który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
— będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
— Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, oferty, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
— w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej, tj. wykażą się przychodem średniorocznym w wysokości co najmniej 6
000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych polskich) za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – to takim przychodem średniorocznym za ten okres;
Przychód średnioroczny Wykonawca wykaże na podstawie „Rachunku zysków i strat” części sprawozdania
finansowego (pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto
ze sprzedaży i zrównane z nimi”) albo w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania ww.
dokumentów, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania. Średnioroczny przychód to
suma przychodów z ostatnich 3 lat obrotowych podzielona przez 3, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, średnioroczny przychód to suma przychodów z tego okresu podzielona przez liczbę lat
odpowiadających temu okresowi. Jeśli przychód będzie podany w walutach obcych, wówczas Zamawiający
dokona przeliczenia ich według średniego kursu NBP tabela A ogłoszonego na dzień wysłania ogłoszenia o
zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursu tej
waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje średni kurs tej
waluty ostatnio ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed wyżej wymienionym dniem.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dla sprawdzenia spełnienia
ww. warunku, wysokości przychodów Wykonawców składających wspólnie ofertę są sumowane.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:
- co najmniej dwóch (2) zamówień polegających na obsłudze przynajmniej dwóch (2) firm produkcyjnych w
zakresie medycyny pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,
- co najmniej dwóch (2) zamówień polegających na kompleksowym świadczeniu usług medycznych dla co
najmniej dwóch (2) firm w których objętych abonamentem usług medycznych było co najmniej 1000 osób przez
okres co najmniej 12 miesięcy,
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:
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Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, usług
o zakresie określonym powyżej złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2-1 i 2-2 do Instrukcji dla
Wykonawców.
Do każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dowody dotyczące wykonanych zamówień określające, czy
te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności, czy zostały prawidłowo ukończone. Dowodami,
o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów w celu wykazania spełniania warunku, o których mowa w pkt a) – inne
dokumenty. Jeśli usługi były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do
składania dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych.
b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się dysponowaniem:
- co najmniej 7 placówkami na terenie Warszawy czynnymi od poniedziałku do piątku w godz.7.00- 20.00, w tym
co najmniej 1 z nich czynna jest 24h przez 7 dni w tygodniu,
- własną lub współpracującą z nim placówką świadczącą usługi medyczne w dni powszednie przez co najmniej
8 godzin na terenie miasta Pruszkowa,
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży wykaz
placówek jakimi dysponuje na formularzu stanowiącym załącznik nr 2-3 i 2-4 do Instrukcji dla Wykonawców
c) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się posiadaniem uprawnień do wykonywania
działalności objętej przedmiotem zamówienia tj. posiadają wpis do rejestru prowadzonego na podstawie ustawy
- z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia tj.
posiadaniem wpisu do rejestru prowadzonego na podstawie ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r.,
poz 618 z późn. zm.)

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN
(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Wadium musi być wniesione w formie zgodne z art. 45 ust. 6 Pzp. Jeśli wadium wnoszone jest w formie
poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale w formie elektronicznej (e-Gwarancja) opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić
dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający
żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców najpóźniej na dwa dni przed terminem
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy 19DOZZ279
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących nadzór wykonawczy nad realizacją przedmiotu zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
PGNiG Termika SA, budynek biurowy EC Żerań, ul. Modlińska 15, Warszawa, sala 148, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przeprowadził dialog techniczny przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie elektronicznej i złożona za pomocą
Platformy przetargowej pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami
składana jest w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez

https://termika.eb2b.com.pl/
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Wykonawcę. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami
na język polski.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji
zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze
wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu dostępnego w formie edytowalnej oraz pliku „19DOZZ279-espd-request.xml”
zamieszczone na platformie przetargowej pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa w oryginale w formie elektronicznej także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,
podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa w
oryginale w formie elektronicznej 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.
Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców (wizję lokalną miejsca przyszłych prac, które odbędzie się
08.10.2019 r. o godz. 9:00 EC Siekierki, ul.Augustówka 30, Warszawa, 08.10.2019 r. o godz. 8:00 C Kawęczyn,
ul.Chełmżyńska 180, Warszawa, 09.10.2019 r. o godz. 8:00 EC Żerań, ul. Modlińska 15, Warszawa, 09.10.2019
r. o godz. 10:00 Zakład Żródeł Lokalnych i Dystrybucji Ciepła (EC Pruszków), ul. Waryńskiego 1, Pruszków
Spotkania na portierni. Przejazd pomiędzy lokalizacjami we własnym zakresie.
Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676

https://termika.eb2b.com.pl/
www.uzp.gov.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2019

www.uzp.gov.pl

