
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.utk.gov.pl 

 
Warszawa: Zakup usług medycyny pracy 

Numer ogłoszenia: 508988 ‐ 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ‐ usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Transportu Kolejowego , ul. Chałubińskiego 4, 00‐928 Warszawa, woj. mazowieckie, 

tel. 22 6301880, faks 22 6301891. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.utk.gov.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług medycyny pracy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług 

medycyny pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej 

OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00‐3, 85.12.00.00‐6, 85.12.12.00‐5. 

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: Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 Powyższe będzie sprawdzane poprzez analizę oferty i dostępnych informacji. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca, w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia musi oświadczyć, że 

zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje, w okresie 

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

działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia w zakresie medycyny pracy, tj. 

obejmujące realizację badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych: o wartości 

każdego z nich nie mniejszej niż 50.000 zł brutto, suma wynagrodzenia brutto przez okres 12 

miesięcy, oraz jednocześnie, w ramach każdej z ww. przebadał minimum 200 osób. Powyższe 

będzie sprawdzane poprzez analizę oferty 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca, w zakresie posiadania odpowiedniej bazy sprzętowej i placówek musi posiadać co 

najmniej po jednej placówce, w której będzie odbywać się realizacja usług medycyny pracy, 

czynnej co najmniej w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 18:30, w 



następujących miastach: Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań. 

Powyższe będzie sprawdzane poprzez analizę oferty i dostępnych informacji. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca, w zakresie posiadania odpowiedniej kadry musi oświadczyć, iż badania 

profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy, będą 

w zakresie niniejszego zamówienia wykonywać lekarze spełniający warunki określone w 

obowiązujących przepisach pranych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 

celów przewidzianych w Kodeks pracy oraz w ustawie o służbie medycyny pracy, z tym, że 

badania profilaktyczne pracowników wykonujących pracę na stanowiskach związanych z 

bezpieczeństwem ruchu kolejowego będą przeprowadzać lekarze spełniający ww. warunki 

ogólne, po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej. 

Powyższe będzie sprawdzane poprzez analizę oferty i dostępnych informacji. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Powyższe będzie sprawdzane poprzez analizę oferty i dostępnych informacji. 

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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub 

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  ‐  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie  orzeczono wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  ‐ wystawiony  nie wcześniej  niż  6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 



 zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo 

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą, w  zakresie  określonym w  art.  24  ust.  1  pkt  4‐8  ‐ 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo 

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą, w  zakresie  określonym w  art.  24  ust.  1  pkt  10  ‐11 

ustawy  ‐ wystawione  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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY 

BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Informacja o  lokalizacji miejsc  i godzin urzędowania w każdej, w których będą wykonywane usługi 

medycyny  pracy,  z  uwzględnieniem warunku,  iż Wykonawca musi  posiadać  co  najmniej  po  jednej 

placówce, w której będzie odbywać się  realizacja usług medycyny pracy, czynnej co najmniej w dni 

powszednie  od  poniedziałku  do  piątku,  w  godz.  od  8:00  do  18:30,  w  następujących  miastach: 

Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

www.utk.gov.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Biura Administracyjno 

Finansowego UTK, pok. 401a, Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00 928 Warszawa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 

10:00, miejsce: Sekretariat Biura Administracyjno Finansowego UTK, pok. 401a, Urząd Transportu Kolejowego, ul. 

Chałubińskiego 4, 00 928 Warszawa. 

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 

 

 


