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Łódź, dnia 16 grudnia 2019 r. 

Nr sprawy: ŁKA.ZIP.271.594.2019 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o. o., 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, zwana dalej 
Zamawiającym, NIP: 725-202-58-42, REGON: 100893710, KRS: 0000359408, 
fax: 042 235 02 05, e-mail: tomasz.baran@lka.lodzkie.pl, www.lka.lodzkie.pl 

II. Określenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu na podstawie art. 33 Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych w „ŁKA” sp. z o.o., dalej: „Regulamin ŁKA”. 

Regulamin ŁKA dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego bip.lka.lodzkie.pl  

w zakładce zamówienia publiczne. 

 

Postępowanie przeprowadzane jest za pośrednictwem brokera: Grupa Brokerska 

Quantum sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 48, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi 

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000116725, NIP 725-

16-88-546, REGON 472019347, działającej jako Pełnomocnik Zamawiającego. 

III. Adres strony internetowej, pod którym jest dostępna Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
bip.lka.lodzkie.pl 

IV. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej oraz o zamiarze zawarcia 
umowy ramowej 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

V. Sposób udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) dostępna jest na stronie 

internetowej Zamawiającego: bip.lka.lodzkie.pl w zakładce zamówienia publiczne. Na 

wniosek wykonawcy Zamawiający udostępni SIWZ w wersji papierowej. W takim 

wypadku wykonawca uiszcza koszt wydruku SIWZ (10,00 PLN brutto) oraz ewentualne 

koszty przesyłki. 

VI. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 
informacji o możliwości składania ofert częściowych: 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Świadczenie usług medycznych oraz usług z zakresu medycyny pracy na rzecz 
pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. 

2. Rodzaj zamówienia:  

 Usługa 

mailto:tomasz.baran@lka.lodzkie.pl
http://www.lka.lodzkie.pl/
http://www.lka.lodzkie.pl/
http://www.lka.lodzkie.pl/
http://www.lka.lodzkie.pl/
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3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

3.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 

a) Część I zamówienia - świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników 
administracyjno-biurowych „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. nie związanych 
bezpośrednio z ruchem kolejowym. 

b) Część II zamówienia - świadczenie kompleksowych usług medycznych dla 
pracowników Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz członków ich rodzin oraz partnerów 
życiowych od minimum 60 pracowników zatrudnionych przez zamawiającego– 
finansowane przez pracowników, przystąpienie dobrowolne. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ (wraz 

z załącznikami). 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość realizacji zamówienia z uwzględnieniem 

prawa opcji. 

VII. Termin realizacji zamówienia: 

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 

31 stycznia 2023 roku lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia 
tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 

do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 19 ust. 1 Regulaminu ŁKA oraz 

spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności leczniczej na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o  działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654). 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez 

wykonawcę oświadczenia. 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy 

i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych wykonuje co najmniej dwa zamówienia, gdzie w ramach każdego zrealizował 

usługi o łącznej wartości netto minimum: 
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a. dla części I zamówienia – 50.000,00 zł, polegające na zapewnieniu 

kompleksowych usług z zakresu medycyny pracy dla minimum 150 osób 

łącznie 

b. dla części II zamówienia – 100.000,00 zł, polegające na zapewnieniu 

kompleksowych usług medycznych dla minimum 150 osób łącznie. 

UWAGA – W przypadku Wykonawców składających ofertę na obie części 

zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do wykazania wykonania dwóch 

zamówień obejmujących usługi o zakresie właściwym dla obu części 

zamówienia dla minimum 150 osób łącznie 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez 

wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1.a SIWZ. 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia: 

W zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający nie precyzuje 
żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
w sposób szczególny. 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez 
wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1.a SIWZ. 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez 
wykonawcę oświadczenia. 

2. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 powyżej oraz 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa 

w art. 19 ust. 1 Regulaminu ŁKA. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego warunki określone w pkt.1.1– 1.4 powyżej muszą spełniać wykonawcy 

łącznie, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadku gdy, usługi medyczne będą 

świadczone łącznie przez kilku wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 

zamówienia, warunek określony w pkt 1.1 musi zostać spełniony przez wszystkich 

Wykonawców świadczących usługi medyczne. Każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zmówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do 

wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 19 ust. 1 Regulaminu ŁKA.  
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4. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na 

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty 

dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie 

wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania  
w okolicznościach, o których mowa w art. 19 ust 1 Regulaminu ŁKA: 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

obowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie 

z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, 

b. zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Regulaminu ŁKA, 

Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 

o których mowa w art. 19 ust. 1 Regulaminu ŁKA, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 

SIWZ; 

2.2. 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. 19 ust. 1 

lit. a Regulaminu ŁKA, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2 powyżej składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, 

ani nie ogłoszono upadłości. 

4. Dokumenty wymienione w pkt. 3 powyżej winny być wystawione w terminach 

analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych 

w pkt. 2.2. powyżej. 

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub/ w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymogi pkt. 2.2 powyżej w zakresie 

terminu wystawienia stosuje się odpowiednio. 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/


 
   

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

Al. Piłsudskiego 12 

90-051 Łódź 

 

 
 

 
tel.: +48 42 236 17 00 

fax: +48 42 235 02 05 

 

e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl 

www.lka.lodzkie.pl 

 

NIP: 725-202-58-42  

REGON: 100893710  

KRS: 0000359408 

Kapitał zakładowy: 41.919.000,00 zł 

5 

6. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymienione w pkt. VI.2.1 oraz dokument wymieniony w pkt. VI.2.2 albo 

odpowiadający mu dokument określony w pkt. VI.3 – 5 winny być złożone przez 

każdego Wykonawcę, 

b) oświadczenie wymienione w pkt. VI.1.a powinno być złożone w imieniu wszystkich 

Wykonawców, 

c) pozostałe dokumenty i oświadczenia winny być złożone przez tego Wykonawcę/ tych 

Wykonawców, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

X. Wadium: 
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

XI. Kryteria oceny ofert: 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
kryterium: 
 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria: 

1.1. Część I zamówienia - Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla 

pracowników administracyjno-biurowych „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” 

sp. z o.o. nie związanych bezpośrednio z ruchem kolejowym 

1.1.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium ceny. 

1.1.2. Punktacja w kryterium „Cena” przyznawana będzie wg następujących podkryteriów: 

Lp. Nazwa/symbol 

kryterium 

Waga 

kryterium 

Sposób punktacji kryterium 

1. Cena Medycyny 

Pracy (C) 

100% Cena całkowita brutto - część I zamówienia Medycyny Pracy. 
 

• ilość punktów w kryterium zostanie obliczona wg 
poniższego wzoru: 

C min 

C = ------------ x 100 pkt 
CO 

gdzie: 
C – ilość punktów w kryterium 
C min – cena całkowita brutto oferty najtańszej - Medycyny 

Pracy - pakiet PO 
C O – cena całkowita brutto oferty ocenianej - Medycyny 

Pracy pakietu PO 
 

• maksymalna ilość punktów do uzyskania:100. 
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1.2. Część II zamówienia - świadczenie kompleksowych usług medycznych dla 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., oraz członków ich rodzin 

oraz partnerów życiowych 

1.2.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria: 

Lp. Nazwa/symbol kryterium Waga 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów do 
uzyskania 

1 Cena (C) 50 % 50 

2 Zakres programu (Z) 50 % 50 

 

1.2.2. Zasady punktacji ofert w kryterium: „Cena” 

Punktacja w kryterium „Cena” przyznawana będzie wg następujących podkryteriów: 

Lp. Nazwa/symbol 

podkryterium 

Waga 

podkryterium 

Sposób punktacji w podkryterium 

1.1 koszt  pakietu 
podstawowego 
indywidualnego 
PI O1 
(C0) 

20% Koszt  pakietu podstawowego indywidualnego 
równy jest cenie miesięcznej ryczałtowej 
obsługi przypadającej na wszystkich 
pracowników wybierających  pakiet 
podstawowy indywidualny 
określony dla Pakietu PI Opcja 01 (Pracownik) 
– obejmującej wykupiony dobrowolnie przez 
pracownika pakiet świadczeń medycznych 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
pkt 5.3. 

 
• Ilość punktów w podkryterium zostanie 

obliczona wg poniższego wzoru: 
               C0 min 

C0 = ------------ x 20 pkt 
               C0 O 

gdzie: 
C0 – ilość punktów w podkryterium 
C0 min – najniższy koszt  pakietu podstawowego 
indywidualnego PI O1  
C0 O - koszt  pakietu podstawowego 
indywidualnego 

 PI O1 w ofercie ocenianej 
gdzie: 
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PI O1   = koszt  pakietu podstawowego 
indywidualnego Pakiet I   Opcja I   
(„Pracownik”) zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia  

• maksymalna ilość punktów do uzyskania: 

20. 

1.2 koszt  pakietu 
rozszerzonego 
indywidualnego 
PII O1 
(C1) 

30% Koszt  pakietu rozszerzonego indywidualnego 
równy jest cenie miesięcznej ryczałtowej 
obsługi przypadającej na wszystkich 
pracowników wybierających  pakiet 
rozszerzony indywidualny 
określony dla Pakietu PII Opcja 01 (Pracownik) 
– obejmującej wykupiony dobrowolnie przez 
pracownika pakiet świadczeń medycznych 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
pkt 5.4. 
 
• Ilość punktów w podkryterium zostanie 

obliczona wg poniższego wzoru: 
               C1 min 

C1 = ------------ x 30 pkt 
               C1 O 

gdzie: 
C1 – ilość punktów w podkryterium 
C1 min – najniższy koszt  pakietu rozszerzonego 
indywidualnego PIIO1  
C1 O - koszt  pakietu rozszerzonego 
indywidualnego 

 PIIO1 w ofercie ocenianej 
gdzie: 
PIIO1   = koszt  pakietu rozszerzonego 
indywidualnego Pakiet II   Opcja I   
(„Pracownik”) zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia  

• maksymalna ilość punktów do uzyskania: 

30. 
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1.3 koszt pakietu 
rozszerzonego 
partnerskiego 
PII O2 
(C2) 

20% Koszt  pakietu rozszerzonego partnerskiego 
równy jest cenie miesięcznej ryczałtowej 
obsługi przypadającej na wszystkich 
pracowników wybierających  pakiet 
rozszerzony partnerski określony dla Pakietu 
PII Opcja 02 („Pracownik +1 osoba”) – 
obejmującej wykupiony dobrowolnie przez 
pracownika pakiet świadczeń medycznych 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt 
5.4. 
 
• Ilość punktów w podkryterium zostanie 

obliczona wg poniższego wzoru: 
               C2 min 

C2 = ------------ x 20 pkt 
               C2 O 

gdzie: 
C2 – ilość punktów w podkryterium 
C2 min – najniższy koszt  pakietu rozszerzonego 
partnerskiego PIIO2  
C2 O - koszt  pakietu rozszerzonego 
partnerskiego PIIO2 w ofercie ocenianej 
gdzie: 
 
PIIO2   = koszt  pakietu rozszerzonego 
partnerskiego Pakiet II   Opcja I   („Pracownik + 
1 osoba”)  zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia  

• maksymalna ilość punktów do uzyskania: 

20. 

1.4 Łączny koszt 
pakietów (przy 
zadeklarowanej 
na dzień 
składania ofert 
liczbie osób w 
poszczególnych 
pakietach) 
(C3) 

30 % Cena do podkryterium równa jest cenie 
miesięcznej, obsługi zaproponowanego 
programu wyliczonej wg wzoru: 
 
Cena dla podkryterium (C3)=  
= PIO1*18+PIO2*1+PIO3 
*1+PIIO1*31+PIIO2*12+PIIO3*4 
 
gdzie: 
PIO1   = Cena za Pakiet I   Opcja I   
(„Pracownik”) zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia  



 
   

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

Al. Piłsudskiego 12 

90-051 Łódź 

 

 
 

 
tel.: +48 42 236 17 00 

fax: +48 42 235 02 05 

 

e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl 

www.lka.lodzkie.pl 

 

NIP: 725-202-58-42  

REGON: 100893710  

KRS: 0000359408 

Kapitał zakładowy: 41.919.000,00 zł 

9 

PIO2   = Cena za Pakiet I   Opcja 2  
(„Pracownik  +1 osoba”) zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia  
PIO3   = Cena za Pakiet I   Opcja 3  
(„Pracownik + rodzina”) zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia  
PIIO1  = Cena za Pakiet II Opcja I   
(„Pracownik”) zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia  
PIIO2  = Cena za Pakiet II  Opcja 2  
(„Pracownik +1 osoba”) zgodnie z opisem 
przedmiotu  
PIIO3  = Cena za Pakiet II  Opcja 3  
(„Pracownik + rodzina”) zgodnie z opisem 
przedmiotu  
 
• Ilość punktów w podkryterium zostanie 

obliczona wg poniższego wzoru: 
             C3 min 

C3 = ------------ x 30 pkt 
               C3 O 

gdzie: 
C3 – ilość punktów w podkryterium 
C3 min – całkowity przewidywany łączny koszt 
pakietów oferty najtańszej 
C3 O – Łączny koszt pakietów (przy 
zadeklarowanej na dzień składania ofert liczbie 
osób w poszczególnych pakietach) w ofercie 
ocenianej 

 
• maksymalna ilość punktów do uzyskania: 

30. 

 

Przyznane w poszczególnych podkryteriach punkty zostaną zsumowane. Ilość 

punktów w kryterium „Cena brutto” zostanie obliczona według następującego wzoru: 

    Csuma 

C = -------------- x 50 pkt 
 Cmax 

gdzie: 

C – ilość punktów w kryterium „Cena” 

Csuma – suma punktów w podkryteriach (C0+C1+C2+C3) w ofercie ocenianej 

Cmax– największa suma punktów w podkryteriach (C0+C1+C2+C3) 
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1.2.3. Zasady punktacji ofert w kryterium: „Zakres programu”: 

Punktacja w kryterium „Zakres programu” przyznawana będzie wg następujących 

podkryteriów: 

Lp. Nazwa/symbol 

podkryterium 

Opis podkryterium Sposób punktacji w 

podkryterium 

1. Dostępność 

placówek 

medycznych w 

Łodzi (IPŁ) 

W ramach kryterium oceniana 

będzie ilość placówek na 

terenie Łodzi (jedna placówka 

na terenie Łodzi stanowi 

bezwzględny wymóg). 

Dla potrzeb oceny w ramach 

niniejszego podkryterium za 

placówkę medyczną uznaje się 

ogólnodostępną ambulatoryjną 

placówkę medyczną, 

spełniającą łącznie poniższe 

wymagania: 

• placówka jest wskazana na 

stronie internetowej 

Wykonawcy, 

• istnieje możliwość 

zarezerwowania wizyty w 

placówce i sprawdzenia 

dostępności do lekarzy 

specjalistów w placówce 

poprzez stronę internetową 

Wykonawcy, 

• istnieje możliwość 

zarezerwowania wizyty w 

placówce i sprawdzenia 

dostępności do lekarzy 

specjalistów w placówce 

poprzez infolinię Wykonawcy, 

• placówka posiada dostęp do 

dokumentacji pacjenta 

(historia chorób, wyniki badań 

• Ilość punktów w 
podkryterium zostanie 
obliczona wg wzoru: 
 

               IPŁ o 

IPŁ = ------------ x 10 pkt 
               IPŁ max 

 

gdzie: 
IPŁ – ilość punktów w 

podkryterium 
IPŁ o – ilość placówek w 

Łodzi w ofercie 
ocenianej   

IPŁ max – największa ilość 
placówek w Łodzi w 
złożonych ofertach   

• maksymalna ilość 
punktów do uzyskania: 
10. 
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laboratoryjnych i 

diagnostycznych) poprzez 

elektroniczny system 

Wykonawcy, 

• placówka posiada system 

przypominania pacjentom o 

terminie wizyty lekarskiej. 

2 Refundacja 

kosztów usług 

medycznych             

(R) 

• Refundacja dotyczy usług 

medycznych realizowanych 

poza siecią placówek 

oferowanych przez 

Wykonawcę, w dowolnych 

placówkach medycznych na 

terenie RP. 

• Refundacja dotyczy usług 

medycznych objętych 

pakietem rozszerzonym we 

wszystkich opcjach (PIIO1, 

PIIO2, PIIO3). 

• Korzystanie ze świadczeń 

medycznych w placówkach 

poza siecią placówek 

oferowanych przez 

Wykonawcę nie wymaga 

informowania Wykonawcy 

oraz uzyskiwania jego zgody 

na wykonanie świadczenia. 

• Refundacja następuje na 

podstawie przedstawionych 

Wykonawcy wniosków i faktur 

potwierdzających wykonanie 

usługi. 

• Zwrot kosztów przez 

Wykonawcę następuje nie 

później niż 30 dni od daty 

złożenia wniosku. 

• Za zaoferowanie refundacji 
kosztów usług medycznych 
spełniającej wszystkie 
wymania podane w opisie 
podkryterium Wykonawca 
otrzyma 5 pkt. 

• W przypadku 
niezaoferowania refundacji 
kosztów usług medycznych 
w ogóle jak również w 
przypadku zaoferowania 
refundacji niezgodnej z 
wymaganiami podanymi w 
opisie podkryterium 
Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

• Uzyskanie 0 pkt w 
niniejszym podkryterium jest 
równoznaczne z 
przyznaniem 0 pkt w 
podkryterium „Wysokość 
refundacji”. 

• maksymalna ilość 

punktów do uzyskania: 5. 



 
   

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

Al. Piłsudskiego 12 

90-051 Łódź 

 

 
 

 
tel.: +48 42 236 17 00 

fax: +48 42 235 02 05 

 

e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl 

www.lka.lodzkie.pl 

 

NIP: 725-202-58-42  

REGON: 100893710  

KRS: 0000359408 

Kapitał zakładowy: 41.919.000,00 zł 

12 

• Poziom refundacji 

poniesionych kosztów wynosi 

nie mniej niż 70 % wartości 

faktury wystawionej przez 

placówkę działającą poza 

siecią placówek oferowanych 

przez Wykonawcę. 

3 Wysokość 

refundacji          

(WR) 

• Punktowana będzie 

zaoferowana kwota brutto (w 

zł) refundacji/kwartał/osobę, 

• Minimalna kwota brutto 

refundacji wynosi 500,00 

zł/kwartał/osobę, 

 

• Ilość punktów w 
podkryterium zostanie 
obliczona wg wzoru: 
 

               WR O 

WR = ------------ x 5 pkt 
               WR max 

 

gdzie: 
WR – ilość punktów w 

kryterium 
WR O – kwota brutto 

refundacji w ofercie 
ocenianej 

WR max – największa kwota 
brutto refundacji w 
złożonych ofertach 

• maksymalna ilość 

punktów do uzyskania: 5. 

• W przypadku zaoferowania 

kwoty refundacji niższej niż 

minimalna kwota wskazana 

w opisie podkryterium, 

Wykonawca uzyska 0 

punktów w podkryterium. 

4 Standardy 

dostępności 

(SD) 

• Punktowana będzie 

zaoferowana dostępność do 

lekarzy specjalistów (w 

dniach) 

• Lekarz medycyny rodzinnej/ 

internista/ pediatra dostępność 

w ciągu 24 godzin, 

• maksymalna ilość 

punktów do uzyskania: 10 
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• Pozostałe specjalności w 

zależności od poziomu 

zaawansowania, maksymalnie 

do 15 dni roboczych. 

5 Dostępność 

specjalizacji 

lekarskich  

w pakiecie 

podstawowym 

(ISI) 

• W ramach podkryterium 

punktowane będą 

specjalizacje lekarskie w 

pakiecie podstawowym (PIO1, 

PIO2, PIO3)  

• Ilość punktów w 
podkryterium zostanie 
obliczona wg poniższego 
wzoru: 

               ISI O 

ISI = ------------ x 10 pkt 
               ISI max 

 

gdzie: 
ISI – ilość punktów w 

kryterium 
ISI O – ilość specjalizacji w 

ofercie ocenianej 
ISImax – największa ilość 

specjalizacji w 
złożonych ofertach 

• maksymalna ilość 
punktów do uzyskania: 
10. 

6 Dostępność 

specjalizacji 

lekarskich  

w pakiecie 

rozszerzonym 

(ISII) 

• W ramach podkryterium 

punktowane będą 

specjalizacje lekarskie w 

pakiecie rozszerzonym (PIIO1, 

PIIO2, PIIO3)  

• Ilość punktów w 
podkryterium zostanie 
obliczona wg poniższego 
wzoru: 

               ISII O 

ISII = ------------ x 10 pkt 
               ISII max 

 

gdzie: 
ISII – ilość punktów w 

kryterium 
ISII O – ilość specjalizacji w 

ofercie ocenianej 
ISIImax – największa ilość 

specjalizacji w 
złożonych ofertach 
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• maksymalna ilość 
punktów do uzyskania: 
10. 

 

Przyznane w poszczególnych podkryteriach punkty zostaną zsumowane.  

Ilość punktów w kryterium „Zakres programu” zostanie obliczona według 

następującego wzoru: 

 Zsuma 

Z = -------------- x 50 pkt 
            Zmax 

gdzie: 

Z – ilość punktów w kryterium „Zakres programu” 

Zsuma – suma punktów w podkryteriach (IPŁ + R + WR + SD + ISI + ISII) w ofercie 

ocenianej 

Zmax– największa suma punktów w podkryteriach (IPŁ  + R + WR + SD + ISI + ISII) 

spośród złożonych ofert 

1.2.4. Liczba punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku. 

1.2.5. Punkty przyznane w kryteriach: „Cena” oraz „Zakres programu” zostaną zsumowane. 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą sumaryczną 

ilość punktów. 

XII. Miejsce i termin składnia i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Grupy Brokerskiej Quantum sp. z o.o. w Łodzi  
(90-135), ul. Narutowicza 48, recepcja, parter, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
23 grudnia 2019 r., godz. 12.00. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Grupie Brokerskiej Quantum sp. z o.o. w Łodzi 
(90-135), ul. Narutowicza 48, Biuro Ubezpieczeń na Życie i Zdrowotnych, w dniu 
23 grudnia 2019 r., o godzinie 12.30. 

XIII. Termin związania ofertą: 
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

XIV. Informacje na temat zamówień uzupełniających: 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 


