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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych  

na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w trybie przetargu 

 

 

Świadczenie usług medycznych oraz usług z zakresu medycyny pracy na rzecz 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. 

Nr sprawy ŁKA.ZIP.271.594.2019 

Zaakceptowano: 

Łódź, dnia 16 grudnia 2019 r. 
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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, tel.: 42 236 

17 00, fax: 42 235 02 05 

e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

na podstawie art. 33 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „ŁKA” sp. z o.o., 

zwanego dalej: „Regulaminem ŁKA” (udostępnionego na stronie internetowej 

Zamawiającego: bip.lka.lodzkie.pl, zakładka: zamówienia publiczne). Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w niniejszym postępowaniu nie stosuje 

się. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Świadczenie usług medycznych oraz usług z zakresu medycyny pracy na rzecz 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. 

2. Podział zamówienia na części: 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

3. Ww. usługi medyczne świadczone będą w ramach następujących pakietów: 

3.1. Część I zamówienia 

a) Pakiet PO – medycyna pracy - obejmujący świadczenie usług z zakresu 
medycyny pracy, wyłączając pracowników objętych kolejową medycyną pracy 

3.2. Część II zamówienia 

a) Pakiet I – podstawowy (PI) – obejmujący świadczenie kompleksowych usług 
medycznych w zakresie podstawowym, opisanym w pkt I.2.3. Szczegółowego 
Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ. 

b) Pakiet II – rozszerzony (PII) – obejmujący świadczenie kompleksowych usług 
medycznych w zakresie rozszerzonym, opisanym szczegółowo w pkt I.2.4. 
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ. 

mailto:biuro@lka.lodzkie.pl
http://www.lka.lodzkie.pl/
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c) Pakiety PI i PII zostaną uruchomione w przypadku przystąpienia minimum 60 
pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego. 

4. Każdy z ww. pakietów realizowany będzie w trzech opcjach: 

a) opcja 1 „Pracownik” (O1) – świadczenia na rzecz pracownika ŁKA 
b) opcja 2 „Pracownik + 1 osoba” (O2) – świadczenia na rzecz pracownika ŁKA oraz 

jednej dodatkowej osoby wskazanej przez pracownika (członka najbliżej rodziny: 
małżonka, partnera życiowego lub dziecka do lat 25).  

c) opcja 3 „Pracownik + rodzina” (O3) – świadczenia na rzecz pracownika ŁKA oraz 
dodatkowych osób wskazanych przez pracownika (członków najbliżej rodziny: 
małżonka, partnera życiowego, dzieci do lat 25, bez limitowania ilości dzieci).  

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji zamówienia z uwzględnieniem prawa 

opcji. 

6. Przedmiot zamówienia został opisany kodami CPV: 

85121000-3 usługi medyczne 

7. Zamówienia wariantowe: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamówienia uzupełniające: 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

9. Koszty obsługi administracyjnej i koszty czynności brokerskich pokryje Wykonawca  

w łącznej wysokości stanowiącej równowartość 15% inkasa składki przez cały okres 

trwania umowy. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

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

31 stycznia 2023 roku lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

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, o którym mowa w pkt VI.1.a SIWZ. 
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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: 

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: 

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. 

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. 
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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.  

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. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

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 

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

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. 

7. Forma złożonych dokumentów 

Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem: 

a) oświadczeń o których mowa w pkt.: VI.1.a, VI.2.1,XI.7, 

b) dokumentów, o których mowa w pkt.: XI.1, XI.2, 

 które należy złożyć w formie oryginału. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

1. Zawiadomienia, wezwania, pytania, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane 

przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia - 
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poza ofertą wraz z załącznikami, które należy złożyć w formie pisemnej - mogą być 

przekazywane w formie pisemnej, faksem lub mailem. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są przedstawiciele 

brokera: 

Grzegorz Fluderski, tel. (042) 253 80 00, fax. (042) 253 80 00, tel. kom 607 14 02 60.  

mail: grzegorz.fluderski@quantum-broker.pl 

Piotr Groeger, tel. (042) 253 80 00, fax. (042) 253 80 00, tel. kom 601 23 04 76.  

mail: piotr.groeger@quantum-broker.pl 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie 

nie dłuższym niż do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert.  

5. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa 

w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa pkt. 4. 

8. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej bip.lka.lodzkie.pl 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 

może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. Wykonawca może samodzielnie dokonać 

przedłużenia terminu związania ofertą. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

mailto:grzegorz.fluderski@quantum-broker.pl
mailto:piotr.groeger@quantum-broker.pl
http://www.lka.lodzkie.pl/
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Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej 

wymaganiami: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wybraną część zamówienia lub na 

obie części zamówienia. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ofertę należy złożyć w oryginale. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty dokument lub dokumenty, 

z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis 

z właściwego rejestru lub aktualną umowę spółki. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub adres zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej winien załączyć odpowiedni dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający 

uprawnienie do reprezentacji. Załączone do oferty dokumenty można złożyć w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli 

uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu, o którym mowa powyżej, do oferty należy załączyć także pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo to musi zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska 

(np. będzie uzupełniony pieczątką). 

4. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SIWZ. Dokumenty, dla 

których Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej SIWZ 

winny być wypełnione zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy należy 

wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza. 

5. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien 

w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym 

wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem 

ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 

informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj.: informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

6. Oferta musi być sporządzona czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną 

trwałą techniką. 

7. Wszystkie zapisane strony oferty winny być parafowane przez Wykonawcę, 

ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w pkt XI oraz trwale spięte. 

Niespełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie oraz wymagań 
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dotyczących opakowania oferty, które nie stanowią jej treści, nie będzie podstawą do 

odrzucenia oferty, a jakiekolwiek negatywne konsekwencje mogące wynikać 

z niezachowania tych wymagań nie będą obciążały Zamawiającego. 

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane 

przez Wykonawcę w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

11. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: 

a) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego; wszelka korespondencja oraz 

rozliczenia finansowe prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem; 

b) będą solidarnie odpowiadać za wykonanie zamówienia. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem 

podwykonawców do oferty należy załączyć wykaz podwykonawstwa, zawierający 

informacje na temat części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 

do SIWZ. 

W przypadku braku ww. informacji Zamawiający uzna, że całość zamówienia zostanie 

wykonana przez Wykonawcę siłami własnymi. 

XI. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Oferta musi zawierać: 

1. Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

2. Formularz Cenowy dla I części zamówienia i/lub dla II części – wypełniony/ne zgodnie 

z (odpowiednio): Załącznikiem Nr 2a i/lub 2b. 

3. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do 

reprezentowania Wykonawcy, w szczególności do podpisania oferty (np. aktualny 

odpis z właściwego rejestru lub aktualna umowa spółki). Wymagane dokumenty można 

złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

4. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (w formie 

oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii), jeżeli oferta jest podpisana przez 

pełnomocnika. 
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5. Dokumenty i oświadczenia określone w pkt VI SIWZ. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 

załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii). 

7. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem 

podwykonawców, do oferty należy załączyć wykaz podwykonawstwa, zawierający 

informacje na temat części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 

do SIWZ. 

XII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 

2. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne 

rozdzielenie. 

3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem 

opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco: 

 

„Grupa Brokerska Quantum sp. z o.o.  

90-135 Łódź, ul. Narutowicza 48 

Oferta w postępowaniu pn.: 

Świadczenie usług medycznych oraz usług z zakresu medycyny pracy na rzecz 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. 

 

Nie otwierać przed dniem 23.12.2019r., godz.12.30 

4. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

XIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, 90-135 Łódź, ul. 

Narutowicza 48, 23.12.2019 r., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 

2019 r., godz. 12.00. 

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

 

XIV. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
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wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt XIII. Powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczętowane 

i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt XII niniejszej SIWZ, a koperta będzie 

dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Podstawą obliczenia ceny oferty jest Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 2a 

i/lub 2b do SIWZ. Wykonawca podaje w Formularzu Cenowym ryczałtowe ceny 

jednostkowe za miesiąc kalendarzowy świadczenia usług oraz wartości dla każdego 

pakietu i opcji, a także całkowitą cenę oferty. Ryczałtowe ceny jednostkowe są ostateczne 

i nie podlegają zmianie w toku realizacji zamówienia. 

2. Cena oferty stanowi maksymalne zobowiązanie Zamawiającego, ustalone na podstawie 

maksymalnego planowanego zatrudnienia oraz szacowanego zapotrzebowania na 

poszczególne pakiety i opcje usług. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia 

ilości usług w przypadku, gdy faktyczne zatrudnienie lub zgłoszone przez pracowników 

zapotrzebowanie na poszczególne pakiety i opcje usług okaże się niższe od zakładanego 

maksymalnego poziomu. Zmniejszenie to nie będzie stanowić zmiany umowy ani 

podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę czy zgłoszenia jakichkolwiek 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego ze strony Wykonawcy. 

3. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz wszelkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla 

terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług 

(nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami VAT w Polsce). 

Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z opisem 

przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi 

mieć wpływ na cenę realizacji zamówienia.  

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie taka sama dla każdego pakietu i każdej 

opcji oraz nie będzie podlegać zmianie w toku realizacji zamówienia. 

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

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

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Wszystkie ceny podane w formularzu cenowym i formularzu ofertowym muszą być 

wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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7. Cena oferty powinna zostać wyrażona w kwocie netto i brutto, cyfrowo i słownie. 

W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. 

XVI. WALUTA ZAMÓWIENIA 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich (PLN). 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria: 

2.1. 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 

2.1.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium ceny. 
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2.1.2. 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. 
 

 

 

2.2. Część II zamówienia - świadczenie kompleksowych usług medycznych dla 

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

rodzin oraz partnerów życiowych 

 

2.2.1. 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 

 

 

2.2.2. Zasady punktacji ofert w kryterium: „Cena” 

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

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  
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• 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  
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 
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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) 

 

2.2.3. 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: 

• 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   
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• 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 

laboratoryjnych i 

diagnostycznych) poprzez 

elektroniczny system 

Wykonawcy, 

• placówka posiada system 

przypominania pacjentom o 

terminie wizyty lekarskiej. 

• maksymalna ilość 
punktów do uzyskania: 
10. 

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). 

• 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 
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• 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. 

• Poziom refundacji 

poniesionych kosztów wynosi 

nie mniej niż 70 % wartości 

faktury wystawionej przez 

placówkę działającą poza 

siecią placówek oferowanych 

przez Wykonawcę. 

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. 

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 
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• 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, 

• Pozostałe specjalności w 

zależności od poziomu 

zaawansowania, maksymalnie 

do 15 dni roboczych. 

• maksymalna ilość 

punktów do uzyskania: 10 

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 ramach podkryterium 

punktowane będą 

specjalizacje lekarskie w 

• Ilość punktów w 
podkryterium zostanie 
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w pakiecie 

rozszerzonym 

(ISII) 

pakiecie rozszerzonym (PIIO1, 

PIIO2, PIIO3)  

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 

 

• 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 

 

2.2.4. Liczba punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku. 

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

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą sumaryczną 

ilość punktów. 
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XVIII. TRYB OCENY OFERT 

1. Otwarcie ofert 

1.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, 90-135 

Łódź, ul. Narutowicza 48, 23.12.2019 r., godz.12.30. 

1.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

1.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

1.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, zawartej w ofertach. 

1.5. Informacje, o których mowa w pkt. 1.3 i 1.4, zostaną przekazane niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

2. Wyjaśnienia oferty 

2.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

2.2. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty 

z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. 

3. Poprawa w treści ofert 

3.1. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) błędy w przyjętej stawce VAT z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

d) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

e) błędy w przyjętej stawce VAT z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

f) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

- przy czym niezwłocznie informuje wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

W przypadku poprawienia omyłki, o której mowa w lit. c i d. powyżej, wyznacza 

jednocześnie termin na akceptację poprawki, zaznaczając, że brak akceptacji będzie 

skutkował odrzuceniem oferty. 
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4. Uzupełnienie oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 

albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wymagań określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

XIX. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem działu XVIII pkt. 3.1. lit. d SIWZ, 

2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

3. zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie podlegają poprawie na podstawie działu XVIII 

pkt. 3.1. SIWZ; 

4. wykonawca w wyznaczonym terminie od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki lub błędu, o których mowa w dziale XVIII pkt. 3.1. lit. c. i d. SIWZ; 

5. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XX. RAŻĄCO NISKA CENA 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 

na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 
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XXI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w dziale XVII SIWZ. 

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

XXII. ZAWIADOMIENIA O DOKONANYM WYBORZE 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 

jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, po upływie którego zostanie zawarta umowa. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje 

o wyborze na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 

XXIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zaistnieją 

okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 1 Regulaminu ŁKA. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części 

bez podania przyczyn.  
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XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od przekazania wykonawcom informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

a w przypadku wniesienia odwołania, nie wcześniej niż po jego rozstrzygnięciu, 

z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. 

2. Jeżeli w postępowaniu wpłynie jedna oferta, zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

może nastąpić bezpośrednio po przekazaniu informacji o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia nie może nastąpić po upływie terminu związania 

ofertą, z wyłączeniem szczególnie uzasadnionych przypadków. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą 

zostać wezwani do dostarczenia Zamawiającemu stosownej umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

XXV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. W niniejszym postępowaniu wyłącznym środkiem ochrony prawnej jest odwołanie 

wnoszone do Kierownika Zamawiającego. 

2. Odwołanie przysługuje Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego postanowień Regulaminu ŁKA. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 

Regulaminu ŁKA czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia sektorowego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie Regulaminu ŁKA. 

4. Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w terminie 5 dni, od dnia w którym 

Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę wniesienia odwołania. 

5. Odwołanie wniesione po terminie lub przez podmiot nieuprawniony podlega odrzuceniu. 

6. Odwołanie winno spełniać wymogi pisma procesowego oraz zawierać: 

a) oznaczenie postępowania, którego dotyczy; 

b) oznaczenie podmiotu odwołującego; 
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c) uzasadnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu; 

d) zwięzłe określenie zarzutów; 

e) okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; 

f) żądanie odwołującego. 

7. O wniesieniu odwołania oraz jego treści Kierownik Zamawiającego, zawiadamia 

wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wykonawcom przysługuje prawo 

przystąpienia do postępowania odwoławczego i przedstawienia pisemnego stanowiska. 

Kierownik Zamawiającego wskazuje termin, w jakim przystępujący do postępowania 

odwoławczego mogą przedstawić swe stanowisko. 

8. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający może wystąpić do Wykonawców 

o przedłużenie terminu związania ofertą. 

9. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w terminie 21 dni od jego wniesienia. W przypadku, 

gdy do rozstrzygnięcia odwołania niezbędne jest pozyskanie dodatkowych wiadomości 

specjalnych, w tym powołanie biegłych Kierownik Zamawiającego może przedłużyć 

termin rozstrzygnięcia odwołania. 

10. Rozstrzygnięcie odwołania przekazuje się odwołującemu oraz wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne 

i nie podlega zaskarżeniu. 

11. Na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z treścią rozstrzygnięcia, o którym 

mowa w ust. 10, odwołanie nie przysługuje. 

XXVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ. 

2. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje postanowienia 

umowy. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” 

sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, NIP: 7252025842, 

REGON: 100893710 (dalej: „Administrator”); 

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lka.lodzkie.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. osoby i podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na mocy odpowiednich przepisów prawa;  

b. podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania 

przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a po tym okresie dla celów i przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawnych regulujących udzielanie 

zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ww. 

przepisów prawnych; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących - jeżeli udzielnie informacji wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku ze strony Administratora, możemy poprosić o sprecyzowanie żądania 

w szczególności o podanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy 

mailto:iod@lka.lodzkie.pl
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w zakresie niezgodnym z przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych 

oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

wart.18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 

 

Załącznik nr 1 – wzór Formularza oferty, 

Załącznik nr 2 – wzór Formularza cenowego, 

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o podwykonawstwie, 

Załącznik nr 6– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik nr 7– Istotne postanowienia umowy.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Wykonawca:1 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(firma, siedziba i adres, 

nr tel., nrfax, adrese-mail 

NIP, REGON) 

 

Zamawiający: 

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

al. Piłsudskiego 12 

90-051 Łódź 

fax. +48 42 235 02 05 

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

sektorowego, działając w imieniu i na rzecz 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(firma, siedziba i adres Wykonawcy2) 

oferuję/emy wykonanie zamówienia na świadczenie usług medycznych oraz usług 

z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” 

sp. z o.o. 

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, zamieszczonymi w SIWZ oraz 

z istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi Załącznik nr 6 do SIWZ, wraz ze 

wszystkimi wyjaśnieniami i zmianami i nie wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń, 

uznając się za związanych określonymi w nich postanowieniami. 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi 

Załącznik Nr 6 do SIWZ i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty, jako 

najkorzystniejszej do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w SIWZ oraz wskazanych istotnych postanowieniach umowy, w miejscu 

 
1W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich wykonawców, ze wskazaniem pełnomocnika 
2W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich wykonawców  
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i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do dostarczenia wypełnionej ankiety, 

zgodnie z systemami jakości i bezpieczeństwa Zamawiającego. 

3. Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

3.1. Za wykonanie części I zamówienia3 - Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy 

dla pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. nie związanych 

bezpośrednio z ruchem kolejowym, 

cena całkowita netto: _______________________ PLN 
(pozycja 3 tabeli Formularza cenowego – zał. nr 2a) 

słownie: __________________________________ PLN 

VAT: ____________________ PLN 
(pozycja 4 tabeli A Formularza cenowego – zał. nr 2a) 

cena całkowita brutto: ______________________ PLN 
(pozycja 5 tabeli A Formularza cenowego – zał. nr 2a) 

3.2. Za wykonanie części II zamówienia4 - Świadczenie usług z zakresu medycyny 

pracy dla pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. nie związanych 

bezpośrednio z ruchem kolejowym, 

cena całkowita netto: _______________________ PLN 
(pozycja 7 tabeli \Formularza cenowego – zał. nr 2b) 

słownie: __________________________________ PLN 

VAT: ____________________ PLN 
(pozycja 7 tabeli Formularza cenowego – zał. nr 2b) 

cena całkowita brutto: ______________________ PLN 
(pozycja 8 tabeli Formularza cenowego – zał. nr 2b) 

 

 

 

 
3 W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na I część zamówienia należy uzupełnić wszystkie pozycje. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie składa oferty na I część zamówienia, puste pozycje należy wykreskować lub wpisać w każdej pozycji: „nie dotyczy”. 
4 W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na I część zamówienia należy uzupełnić wszystkie pozycje. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie składa oferty na I część zamówienia, puste pozycje należy wykreskować lub wpisać w każdej pozycji: „nie dotyczy”. 
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4. Oświadczamy, że w ramach realizacji zamówienia zapewnimy 

refundację/nie zapewnimy refundacji5 kosztów usług medycznych realizowanych 

poza siecią oferowanych przez nas placówek, zgodnie z poniższymi wymogami: 

a) refundacja dotyczy usług medycznych realizowanych w dowolnych placówkach 
medycznych na terenie RP, 

b) refundacja dotyczy usług medycznych objętych pakietem rozszerzonym we 
wszystkich opcjach (PIIO1, PIIO2, PIIO3), 

c) korzystanie ze świadczeń medycznych w placówkach poza siecią oferowanych przez 
nas placówek nie wymaga informowania nas oraz uzyskiwania naszej zgody na 
wykonanie świadczenia, 

d) refundacja następuje na podstawie przedstawionych nam wniosków i faktur 
potwierdzających wykonanie usługi, 

e) zwrot kosztów przez nas następować będzie nie później niż 30 dni od daty złożenia 
wniosku, 

f) poziom refundacji poniesionych kosztów wynosi nie mniej niż  
70 % wartości faktury wystawionej przez placówkę działającą poza siecią placówek 
wykonawcy 

Oferujemy refundację w kwocie brutto: _____________ PLN (słownie: _________)/1 

kwartał/1 osobę. 

5. Oferujemy realizację usług medycznych w następujących placówkach medycznych 

w Łodzi (placówka wymagana zgodnie z pkt 5.2. Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia punktowana w ramach kryterium: „dostępność placówek medycznych w 

Łodzi” (IPŁ)): 

Lp. Nazwa placówki Adres placówki 

   

   

   

Oświadczamy, że ww. placówki są ogólnodostępnymi ambulatoryjnymi placówkami 
medycznymi i spełniają wszystkie wymagania określone w pkt XVII.2.2.3 SIWZ (wiersz 1 
tabeli). 

 

6. Oferujemy realizację usług medycznych w następujących placówkach medycznych na 

terenie następujących miejscowości (placówki wymagane zgodnie z pkt 5.2. 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: Łódź, Zduńska Wola, Sieradz, Kutno):  

 
5Niepotrzebne skreślić 
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Lp. Nazwa placówki Adres placówki 

   

   

   

Oświadczamy, że ww. placówki są ogólnodostępnymi ambulatoryjnymi placówkami 
medycznymi. 

7. Oferujemy następujące specjalizacje lekarskie dla osób powyżej 18 roku życia 

w pakiecie podstawowym (PIO1, PIO2, PIO3): 

 

Lp. Nazwa specjalizacji lekarskiej 

  

  

  

8. Oferujemy następujące specjalizacje lekarskie dla osób powyżej 18 roku życia w 

pakiecie rozszerzonym (PIIO1, PIIO2, PIIO3):  

 

Lp. Nazwa specjalizacji lekarskiej 

  

  

  

9. Oświadczam/y, że informacje zawarte w ofercie na stronach od ___ do ____ oferty 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. 

10. Oświadczam/y, że osobą uprawnioną/osobami uprawnionymi do kontaktów 

z Zamawiającym jest/są6: 

____________________, tel. ___________, fax ___________, e-mail _____________ 

 

 
6Niepotrzebne skreślić 
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____________________, tel. ___________, fax ___________, e-mail _____________ 

 

11. Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

12. Oświadczam/y, że nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części 

Zamówienia/ zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie części Zamówienia, 

szczegółowo określonych w Wykazie podwykonawstwa, stanowiącym Załącznik nr ____ 

do oferty7. 

13. Oświadczam/y, że informacje zawarte w ofercie na stronach od ___ do ____ oferty 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. 

14. Oświadczam/y, że osobą uprawnioną/osobami uprawnionymi do kontaktów 

z Zamawiającym jest/są8: 

___________________, tel. __________, fax __________, e-mail _________________ 
 

___________________, tel. __________, fax __________, e-mail _________________ 

15. Jako rachunek bankowy Wykonawcy/lidera Konsorcjum*tj. __________9 na potrzeby 

dokonywania rozliczeń finansowych z Zamawiającym wskazuję/my rachunek bankowy 

w banku ___________________________. 

16. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składamy na ____ kolejno ponumerowanych 

stronach. 

17. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO10 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

18. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
7 Niewłaściwe skreślić. Oświadczenie o zamiarze powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia będzie skuteczne wyłącznie 

w przypadku jednoczesnego załączenia wykazu podwykonawstwa. 
 
8 Niepotrzebne skreślić 
 

* niewłaściwe skreślić 
 

9Wskazać lidera Konsorcjum 
10rozporządzenie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
**- W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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1. wypełniony Formularz Cenowy 

2. ___________________________ 

…………………………………………………… ……………………………………………………… 
(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców występujących 

wspólnie) 
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Załącznik nr 2a do SIWZ 

 

 

Wykonawca:11 
______________________________________ 

______________________________________ 

 (firma, siedziba i adres, 
nr tel., nrfax, adrese-mail 
NIP, REGON) 
 

FORMULARZ CENOWY – Część I zamówienia 
świadczenie usług z zakresu medycyny pracy 

Nr 
poz. 

Pakiet/opcja Jedn. miary Prognozowana 
ilość pakietów 

 

Cena jedn. 
netto w PLN 

 

Wartość netto 
w PLN 

/kolumna 4 x 
kolumna 5/ 

1 2 3 4 5 6 

1. Medycyna Pracy Ryczałt za 
miesiąc 
kalendarzowy 

140 ……………. ……………… 

2. Cena całkowita netto w PLN ……………… 

3. Podatek VAT …. % w PLN ……………… 

4. Cena całkowita brutto w PLN ……………… 

 

…………………………………………………… …………………………………………………………… 
(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców występujących 

wspólnie) 

  

 
11 W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich wykonawców, ze wskazaniem pełnomocnika 
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Załącznik nr 2b do SIWZ 

Wykonawca:12 
______________________________________ 

______________________________________ 

 (firma, siedziba i adres, 
nr tel., nrfax, adrese-mail 
NIP, REGON) 
 

FORMULARZ CENOWY 
świadczenie kompleksowych usług medycznych dla pracowników Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 

Nr 
poz. 

Pakiet/opcja Jedn. miary 
Prognozowana 
ilość pakietów 

Cena jedn. 
netto w PLN 

 

Wartość 
netto w PLN 
/kolumna 4 x 
kolumna 5/ 

1 2 3 4 5 6 

1. Pakiet podstawowy, opcja 
„Pracownik”  

(PIO1) 

Ryczałt za miesiąc 
kalendarzowy 18 ……………. ……………. 

2. Pakiet podstawowy, opcja 
„Pracownik +1 osoba”  

(PIO2) 

Ryczałt za miesiąc 
kalendarzowy 1 ……………. ……………. 

3. Pakiet podstawowy, opcja 
„Pracownik +rodzina”  

(PIO3) 

Ryczałt za miesiąc 
kalendarzowy 1 ……………. ……………. 

4. Pakiet rozszerzony, opcja 
„Pracownik”  

(PIIO1) 

Ryczałt za miesiąc 
kalendarzowy 31 ……………. ……………. 

5. Pakiet rozszerzony, opcja 
„Pracownik +1 osoba”  

(PIIO2) 

Ryczałt za miesiąc 
kalendarzowy 

12 ……………. ……………. 

6. Pakiet rozszerzony, opcja 
„Pracownik +rodzina”  

(PIIO3) 

Ryczałt za miesiąc 
kalendarzowy 4 ……………. ……………. 

7. 
Cena całkowita netto w PLN ……………… 

8. 
Podatek VAT …. % w PLN ……………… 

9. 
Cena całkowita brutto w PLN ……………… 

…………………………………………………… …………………………………………………………… 
(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców występujących 

wspólnie)  

 
12 W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich wykonawców, ze wskazaniem pełnomocnika 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

______________________________ 

______________________________ 

(Oznaczenie Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE13 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

świadczenie usług medycznych oraz usług z zakresu medycyny pracy na rzecz 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. 

 

 

Oświadczam/y, spełniam/y* warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu. 

 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………………… 
(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców występujących 

wspólnie) 

 
13 W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie należy złożyć w imieniu wszystkich wykonawców 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

(Oznaczenie Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE14 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

świadczenie usług medycznych oraz usług z zakresu medycyny pracy na rzecz 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. 

 

 

 

Oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 19 ust. 1 Regulaminu ŁKA. 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………………… 
(miejscowość, data)

 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie)

 
14 W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca oddzielnie 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

______________________________ 

______________________________ 

(Oznaczenie Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie) 

 

 

WYKAZ PODWYKONAWSTWA 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

świadczenie usług medycznych oraz usług z zakresu medycyny pracy na rzecz 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. 

 

 

oświadczam/y, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom: 

 

Lp. Opis części zamówienia przeznaczonych do podwykonania 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

…………………………………………………… ……………………………………………………… 
(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców występujących 

wspólnie)  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I.Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników administracyjno-

biurowych „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. nie związanych bezpośrednio 

z ruchem kolejowym. 

2. 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. 

3.  Usługi realizowane będą:  

3.1. Medycyna Pracy – finansowana przez Zamawiającego wszystkim pracownikom 

administracyjno – biurowym nie związanych bezpośrednio z ruchem kolejowym. 

3.2. kompleksowe usługi medyczne w pakietach: podstawowym (PI) i rozszerzonym (PII); 

każdy pakiet w trzech opcjach (opcja 1: „Pracownik”, opcja 2 „Pracownik + 1 osoba”, 

opcja 3: „Pracownik + rodzina”) zgodnie z pkt 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia 

4. Świadczenie usług medycyny pracy dla pracowników Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej, z wyłączeniem pracowników objętych kolejową medycyną pracy: 

4.1. W ramach usług medycyny pracy Wykonawca realizował będzie badania 

pracowników ŁKA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych, 

kwalifikacyjnych, sanitarno – epidemiologicznych, badań diagnostycznych, badań 

laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych).  

4.2. Usługi medycyny pracy będą realizowane zgodnie z obowiązkiem pracodawcy 

wynikającym z przepisów prawa w tym w szczególności określonych w: 

• Kodeksie pracy – Dział X 

• Ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r ( t.j. Dz. U. 2014, poz. 

1184 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniu MZiOS 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 1996r, nr 69, poz. 332 z późn. zm.), 

• Ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. 

U. 2013 Nr 0 poz. 947). 

4.3. Badanie lekarza medycyny pracy zakończone zostanie wydaniem stosownego 

zaświadczenia lekarskiego zgodnego z obowiązującymi Zamawiającego przepisami, 
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na obowiązującym formularzu i wypełnione oraz podpisane przez osoby mające 

uprawnienia do wydawania tego typu zaświadczeń w zakresie medycyny pracy. 

5. Świadczenie kompleksowych usług medycznych pracy dla pracowników Łódzkiej 

Kolei Aglomeracyjnej oraz członków ich rodzin i partnerów życiowych: 

5.1. Usługi realizowane będą na zasadzie dobrowolnego wyboru dokonanego przez 

pracowników Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej o przystąpieniu do zaoferowanych przez 

Wykonawcę programu usług medycznych. Usługi te opłacane będą przez 

pracowników Zamawiającego poprzez potrącenie z wynagrodzenia, na podstawie 

złożonych deklaracji o chęci dobrowolnego przystąpienia do wdrożonego programu 

usług medycznych. Płatnikiem będzie Zamawiający.  

5.2. W celu zagwarantowania odpowiedniej dostępności usług medycznych dla osób 

objętych programem, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił po jednej 

ogólnodostępnej ambulatoryjnej placówce medycznej w następujących 

miejscowościach: Łódź, Zduńska Wola, Sieradz, Kutno. Placówka medyczna 

wskazana w Łodzi musi dodatkowo spełniać 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 

laboratoryjnych i diagnostycznych) poprzez elektroniczny system Wykonawcy, 

• placówka posiada system przypominania pacjentom o terminie wizyty lekarskiej. 

Zgodnie z kryterium oceny ofert: „dostępność placówek medycznych w Łodzi (IPŁ)” 

określonym w pkt XVII.2.2.3 SIWZ. Wykonawca może wykazać w Łodzi więcej niż jedną 

placówkę. W takim przypadku oferta Wykonawcy uzyska dodatkowe punkty. 

Zgodnie z kryterium oceny ofert: „dostępność placówek medycznych we wskazanych 

miejscowościach (IP)” określonym w pkt XVII.2.2.3 SIWZ. Wykonawca może wykazać 

placówki także w innych miejscowościach niż Zduńska Wola, Sieradz, Kutno. W takim 

przypadku oferta Wykonawcy również uzyska dodatkowe punkty. 

5.3. Pakiet podstawowy (PI) – szczegółowy zakres usług medycznych: 

5.3.1. W ramach abonamentu, pacjent ma nielimitowany i niewymagający skierowań 

lekarskich, dostęp do konsultacji lekarzy w zakresie następujących specjalizacji: 

a) dla osób w wieku poniżej 18 roku życia: 

ginekologii (powyżej 16 r.ż), lekarza dyżurnego (internista, medycyna rodzinna, 

pediatra), lekarza medycyny rodzinnej, pediatrii 

b) dla osób w wieku powyżej 18 roku życia: 

dermatologii, ginekologii, ginekologii (powyżej 16 r.ż), interny, laryngologii, 
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lekarza dyżurnego (internista, medycyna rodzinna, pediatra), lekarza medycyny 

rodzinnej, 

neurologii, okulistyki, ortopedy, urologa, kardiologa, gastroenterologa 

5.3.2. Nielimitowane konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne  

1) ogólnolekarskie: mierzenie RR \ ciśnienia / pomiar wzrostu i wagi ciała / 

niechirurgiczne usunięcie kleszcza 

2) chirurgiczne: szycie rany do 3 cm / chirurgiczne usunięcie kleszcza / 

niechirurgiczne usunięcie kleszcza / założenie lub zmiana lub usunięcie małego 

opatrunku bez opracowania chirurgicznego / usunięcie bez nacięcia innego 

ciała obcego / usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach 

wykonywanych w placówkach Wykonawcy lub innych wyłączając zdejmowanie 

szwów po porodzie  

3) laryngologiczne: badanie i/lub przedmuchiwanie trąbek słuchowych / 

kateteryzacja trąbki słuchowej / płukanie ucha / usunięcie ciała obcego z nosa 

lub ucha / proste opatrunki laryngologiczne / koagulacja naczyń przegrody nosa 

/ usunięcie tamponady nosa / zaopatrzenie krwotoku z nosa / usunięcie szwów 

w gabinecie zabiegowym po zabiegach wykonywanych w placówkach 

Wykonawcy lub innych / donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa 

w sytuacji doraźnej / założenie lub zmiana lub usunięcie sączka w przewodzie 

słuchowym zewnętrznym 

4) okulistyczne: badanie dna oka / dobór szkieł korekcyjnych wyłączając soczewki 

z płynną ogniskową / gonioskopia / usunięcie ciała obcego z oka / badanie 

ostrości widzenia / iniekcja podspojówkowa / badanie autorefraktometrem / 

podanie leku do worka spojówkowego / pomiar ciśnienia śródgałkowego / 

badanie widzenia przestrzennego / płukanie kanalików łzowych  

5) ortopedyczne: dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego / nastawienie 

zwichnięcia lub złamania / przygotowanie gipsu tradycyjnego / wykonanie 

iniekcji dostawowej i okołostawowej / punkcja dostawowa włączając pobranie 

materiału do badań / założenie gipsu / zdjęcie gipsu / blokada dostawowa i 

okołostawowa / założenie lub zmiana lub usunięcie małego opatrunku 

 

6) dermatologiczne: dermatoskopia 

7) ginekologiczne: pobranie standardowej cytologii z szyjki macicy 

8) alergologiczne: odczulanie  

9) pielęgniarskie: iniekcja dożylna / iniekcja podskórna i domięśniowa / kroplówka 

w sytuacji doraźnej / podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej / pomiar 

temperatury ciała (bez skierowania lekarza) / założenie lub zmiana lub 

usunięcie małego opatrunku /  pobranie krwi / mierzenie RR i ciśnienia bez 

skierowania lekarza / pomiar wzrostu i wagi ciała bez skierowania lekarza / 

usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi. 
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5.3.3. Profilaktyka bez skierowania wyłącznie dla osób w wieku powyżej 18 roku życia 

Pacjent może wykonać jeden raz w roku kalendarzowym badania bez konieczności 

skierowania lekarza. Usługa jest dostępna w placówkach na terenie Łodzi i obejmuje 

następujące badania: mocz - badanie ogólne / morfologia + płytki + rozmaz 

automatyczny / cholesterol całkowity / glukoza / Glukoza na czczo / standardowa 

cytologia ginekologiczna. 

5.3.4. Nielimitowane badania diagnostyczne 

1) Diagnostyka laboratoryjna: Badania hematologiczne wraz z pobraniem materiału 

do badania: OB i ESR / morfologia + płytki + rozmaz automatyczny / rozmaz 

ręczny krwi badania biochemiczne wraz z pobraniem krwi do badania: 

transaminaza GPT / ALT, transaminaza GOT / AST, cholesterol całkowity, 

cholesterol badanie paskowe, glukoza / Glukoza na czczo, glukoza / Glukoza 

badanie glukometrem, glukoza / Glukoza 120' / 120' po jedzeniu, glukoza / 

Glukoza 60' / 60' po jedzeniu, kreatynina / Creatinine / Badania moczu wraz z 

pobraniem moczu do badania: mocz - badanie ogólne / Badania cytologiczne wraz 

z pobraniem materiału do badania: standardowa cytologia szyjki macicy  

2) Diagnostyka obrazowa: Badania rentgenowskie: Rtg klatki piersiowej PA i PA + 

bok  

3) Badania elektrokardiograficzne: badanie EKG - spoczynkowe  

4) Inne badania diagnostyczne: spirometria bez leku / spirometria z lekiem / 

audiometr standardowy  

5) Szybkie testy paskowe: cholesterol badanie paskowe / glukoza / Glukoza 

badanie glukometrem / troponina - badanie paskowe 

5.4. Pakiet rozszerzony (PII) – szczegółowy zakres usług medycznych: 

5.4.1. W ramach abonamentu, pacjent ma nielimitowany i niewymagający skierowań 

lekarskich, dostęp do konsultacji lekarzy w zakresie następujących specjalizacji: 

a) dla osób w wieku poniżej 18 roku życia: 

ginekologii (powyżej 16 r.ż), lekarza dyżurnego (internista, medycyna rodzinna, 

pediatra), lekarza medycyny rodzinnej, pediatrii, chirurgii, neurologii, okulistyki, 

ortopedii 

W ramach abonamentu, pacjent na podstawie skierowania lekarskiego, ma 

nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy w zakresie następujących specjalizacji: 

 

alergologii, anestezjologii, angiologii, audiologii, chirurgii naczyniowej, chirurgii 

onkologicznej, 

chirurgii plastycznej, chorób zakaźnych, dermatologii, diabetologii, endokrynologii, 

flebologii, foniatrii, gastroenterologii, ginekologii (do 16 r.ż), ginekologii onkologicznej, 
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hematologii, hepatologii, hipertensjologii, immunologii, kardiologii, laryngologii, 

nefrologii, neonatologii, neurochirurgii, onkologii, proktologii, pulmonologii, 

reumatologii, urologii 

 

W ramach abonamentu, pacjent ma dostęp do 3 konsultacji lekarzy w każdym roku w 

zakresie następujących specjalizacji: 

andrologii, logopedii, psychiatrii, psychologii, seksuologii 

 

b) dla osób w wieku powyżej 18 roku życia:dermatologii, ginekologii, ginekologii 

(powyżej 16 r.ż), interny, laryngologii, 

lekarza dyżurnego (internista, medycyna rodzinna, pediatra, chirurg ogólny, ortopeda), 

lekarza medycyny rodzinnej, neurologii, okulistyki, alergologii, chirurgii ogólnej, 

diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, hematologii, kardiologii, nefrologii, 

onkologii, ortopedii, pulmonologii, reumatologii, urologii 

 

W ramach abonamentu, pacjent na podstawie skierowania lekarskiego, ma 

nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy w zakresie następujących specjalizacji: 

 

anestezjologii, angiologii, audiologii, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, 

chirurgii plastycznej, chorób zakaźnych, flebologii, foniatrii, geriatrii, ginekologii 

onkologicznej,  

hepatologii, hipertensjologii, immunologii, neurochirurgii, proktologii 

W ramach abonamentu, pacjent ma dostęp do 3 konsultacji lekarzy w każdym roku w 

zakresie następujących specjalizacji: 

andrologii, logopedii, psychiatrii, psychologii, seksuologii 

 

5.4.2. Nielimitowane konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne  

1) ogólnolekarskie: mierzenie RR \ ciśnienia / pomiar wzrostu i wagi ciała / 

niechirurgiczne usunięcie kleszcza 

2) chirurgiczne: szycie rany do 3 cm / chirurgiczne usunięcie kleszcza / niechirurgiczne 

usunięcie kleszcza / założenie lub zmiana lub usunięcie małego opatrunku bez 

opracowania chirurgicznego / usunięcie bez nacięcia innego ciała obcego / 

usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach wykonywanych w 

placówkach Wykonawcy lub innych wyłączając zdejmowanie szwów po porodzie 

3) laryngologiczne: badanie i/lub przedmuchiwanie trąbek słuchowych / 

kateteryzacja trąbki słuchowej / płukanie ucha / usunięcie ciała obcego z nosa lub 

ucha / proste opatrunki laryngologiczne / koagulacja naczyń przegrody nosa / 

usunięcie tamponady nosa / zaopatrzenie krwotoku z nosa / usunięcie szwów w 

gabinecie zabiegowym po zabiegach wykonywanych w placówkach Wykonawcy 
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lub innych / donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa w sytuacji 

doraźnej / założenie lub zmiana lub usunięcie sączka w przewodzie słuchowym 

zewnętrznym 

4) okulistyczne: badanie dna oka / dobór szkieł korekcyjnych wyłączając soczewki z 

płynną ogniskową / gonioskopia / usunięcie ciała obcego z oka / badanie ostrości 

widzenia / iniekcja podspojówkowa / badanie autorefraktometrem / podanie leku 

do worka spojówkowego / pomiar ciśnienia śródgałkowego / badanie widzenia 

przestrzennego / płukanie kanalików łzowych 

5) ortopedyczne: dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego / nastawienie 

zwichnięcia lub złamania / przygotowanie gipsu tradycyjnego / wykonanie iniekcji 

dostawowej i okołostawowej / punkcja dostawowa włączając pobranie materiału 

do badań / założenie gipsu / zdjęcie gipsu / blokada dostawowa i okołostawowa / 

założenie lub zmiana lub usunięcie małego opatrunku 

6) dermatologiczne: dermatoskopia 

7) ginekologiczne: pobranie standardowej cytologii z szyjki macicy 

8) alergologiczne: odczulanie  

9) pielęgniarskie: iniekcja dożylna / iniekcja podskórna i domięśniowa / kroplówka w 

sytuacji doraźnej / podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej / pomiar 

temperatury ciała (bez skierowania lekarza) / założenie lub zmiana lub usunięcie 

małego opatrunku / pobranie krwi / mierzenie RR i ciśnienia bez skierowania 

lekarza / pomiar wzrostu i wagi ciała bez skierowania lekarza / usługa położnej w 

gabinecie – badanie palpacyjne piersi. 

5.4.3. Szczepienia: przeciwko grypie sezonowej i przeciwko tężcowi. Usługa obejmuje 

preparat, konsultację, iniekcję – 1 rodzaj szczepienia / rok. 

5.4.4. Profilaktyka bez skierowania  

Pacjent może wykonać jeden raz w roku kalendarzowym badania bez konieczności 

skierowania lekarza. Usługa jest dostępna w placówkach na terenie Łodzi i obejmuje 

następujące badania: mocz - badanie ogólne / morfologia + płytki + rozmaz 

automatyczny / cholesterol całkowity / glukoza / Glukoza na czczo / standardowa 

cytologia ginekologiczna. 

5.4.5. Prowadzenie ciąży  

Prowadzenie ciąży fizjologicznej minimum w zakresie wymaganym Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. z późn. zm. 

 

5.4.6. Nielimitowane badania diagnostyczne 

1) Diagnostyka laboratoryjna: 
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a) Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału do badania: 

eozynofilia bezwzględna w rozmazie krwi / morfologia + płytki + rozmaz automatyczny 

/ OB. \ ESR / rozmaz ręczny krwi / płytki krwi manualnie / INR \ Czas protrombinowy \ 

Quick / czas trombinowy - TT / D - Dimery / APTT / fibrynogen  

b) Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem 

materiału do badania: CRP - test paskowy / CRP ilościowo /  

Transaminaza GPT \ ALT / transaminaza GOT \  AST / amylaza \ Amylase / albumin \  

Albuminy / białko całkowite \ Total Protein / bilirubina całkowita \ Total Bilirubin / 

bilirubina bezpośrednia \ D.Bilirubin / chlorki \ Cl  / cholesterol / cholesterol badanie 

paskowe / HDL Cholesterol / LDL Cholesterol / LDL Cholesterol oznaczany 

bezpośrednio / CK (kinaza kreatynowa) / LDH - dehydrogen. mlecz. / fosfataza 

zasadowa \ AlkalinePhosphatase / fosfataza kwaśna / fosfor \ P / GGTP /  test 

obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h) / glukoza \ Glukoza badanie glukometrem 

glukoza \ Glukoza 120' , 120' po jedzeniu /  glukoza \ Glukoza 60' , 60' po jedzeniu/ 

glukoza \ Glukoza test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie / glukoza \ Glukoza test 

obciążenia 50 g. glukozy po 2 godzinach / glukoza \ Glukoza test obciążenia 75 g. 

glukozy po 4 godzinach / glukoza \ Glukoza test obciążenia 75 g. glukozy po 5 

godzinach / kreatynina \ Creatinine / kwas moczowy \ Uricacid / lipidogram (CHOL, 

HDL, LDL, TG) / magnez \ Mg / mocznik \ Azot Mocznikowy \ BUN / potas \ K / 

proteinogram / sód \ Na / trójglicerydy \ Triglicerides/  wapń \ Ca / żelazo \ Fe / 

immunoglobulin IgE (IgE całkowite) / immunoglobulin IgA / immunoglobulin IgG /  

immunoglobulin IgM / kwas foliowy /  witamina B12 / całkowita zdolność wiązania 

żelaza , TIBC - zastępuje Saturację Fe  / żelazo \ Fe 120 min po obciążeniu (krzywa 

wchłaniania) / żelazo \ Fe 180 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania) / żelazo \ Fe 

240 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania) / żelazo \ Fe 300 min po obciążeniu 

(krzywa wchłaniania) / żelazo \ Fe 60 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania) / 

ferrytyna \ Ferritin / ceruloplazmina / transferyna / troponina - badanie paskowe 

/tyreoglobulina \ Thyroglobulin / apolipoproteina A1 / lipaza / miedź / kortyzol \ Cortisol  

po południu / kortyzol \ Cortisol  rano / prolaktyna \ Prolactin  120' po obciążeniu MCP 

1 tabl. / prolaktyna \ Prolactin  30' po obciążeniu MCP 1 tabl. / prolaktyna \ Prolactin  

60'  po obciążeniu MCP 1 tabl. / prolaktyna \ Prolactin /  TSH \ hTSH  / estradiol / FSH 

/ T3 Wolne \ Free - T3 / T4 Wolne \ Free - T4 / Total Beta - hCG / LH / progesteron \  

Progesterone / testosteron \ Testosterone / testosteron wolny / AFP - alfa - fetoproteina 

/ PSA - wolna frakcja /  PSA całkowite \ Total PSA / CEA - antygen 

carcinoembrionalny / CA 125 / CA 15.3 - antyg. raka sutka / CA 19.9 - antyg.raka 

przewodu pokarmowego  

c) szybkie testy paskowe: CRP - test paskowy / cholesterol badanie paskowe / glukoza 

\ Glukoza badanie glukometrem / troponina - badanie paskowe  

d) badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału do 

badania:serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR / ASO 

ilościowo / ASO jakościowo / RF - CZYNNIK REUMATOIDALNY – ilościowo / odczyn 
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Waaler-Rose / test BTA / grupa krwi  AB0, Rh, p/ciała przeglądowe / P/ciała 

odpornościowe przeglądowe , alloprzeciwciała (zastępuje P/ciała anty Rh /-/) / HBs 

Ag\ antygen / P/ciała a-mikrosomalne \ Anty TPO  / P/ciała a-tyreoglobulinowe \ Anty 

TG /  CMV IgG / CMV IgM / HBs Ab \ przeciwciała /  HCV Ab \ przeciwciała / 

helicobacterPyloriIgG ilościowo /  HIV I \ HIV II / EBV  \ Mononukleoza - lateks / EBV \ 

Mononukleoza IgG / EBV \ Mononukleoza IgM / różyczka IgG \ RubellaIgG /  różyczka 

IgM \ RubellaIgM / toksoplazmoza IgG \ ToxoplasmosisIgG / toksoplazmoza 

IgMToxoplasmosisIgM / P/ciała p/chlamydia trachomatisIgA / P/ciała p/chlamydia 

trachomatisIgG / P/ciała p/chlamydia trachomatisIgM / HBc Ab IgM 

e) badania moczu wraz z pobraniem materiału do badania: mocz - badanie ogólne / 

kwas wanilinomigdałowy (VAM) w moczu / białko w moczu /  białko całkowite \ DZM / 

fosfor w moczu \ P - urine  / fosfor w moczu \ P - urine , DZM / kreatynina w moczu \ 

Creatinine - urine / kreatynina w moczu \ DZM / kwas moczowy w moczu\ DZM / kwas 

moczowy w moczu \ Uricacid - urine / magnez \ Mg w moczu / magnez\  Mg w moczu 

DZM / mocznik \ Azot Mocznikowy \ BUN \ w moczu DZM / mocznik \ Azot Mocznikowy 

\ BUN w moczu / sód \ Na w moczu / sód \ Na w moczu \ DZM / wapń w moczu \ Ca - 

urine  / wapń w moczu \ DZM / kwas delta-aminolewulinowy (ALA) / kwas delta-

aminolewulinowy (ALA)  w DZM / potas \ K  w moczu  / potas \ K  w moczu \ DZM / 

katecholaminy (Noradrenalina, Adrenalina) w DZM / kortyzol w DZM /  

metoksykatecholaminy w DZM / ołów \ Pb w moczu  

f) badania bakteriologiczne wraz z pobraniem materiału do badania: 

- posiew: moczu / nasienia tlenowy / plwociny / w kierunku GC (GNC) wymaz z kanału 

szyjki macicy / w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy 

-  kał posiew: ogólny / w kierunku SS / w kier. E.coli patogenne u dzieci do lat 2 /  w         

kierunku    Yersiniaenterocolitica 

- wymaz: z gardła posiew tlenowy / z jamy ustnej – posiew tlenowy / z migdałka / z 

migdałka - posiew tlenowy / z ucha - posiew beztlenowy / z ucha - posiew tlenowy 

/  z oka - posiew tlenowy / z nosa / z nosa - posiew tlenowy / z nosogardła posiew 

beztlenowy / z nosogardła posiew tlenowy / z odbytu posiew w kierunku pać. hem. 

z gr. B (GBS) / z pochwy posiew beztlenowy / z pochwy w kierunku GBS / z rany /  

z rany  posiew beztlenowy / z kanału szyjki macicy / wymaz z kanału szyjki macicy 

posiew beztlenowy / z cewki moczowej / z cewki moczowej posiew beztlenowy. 

-  czystość pochwy (biocenoza pochwy) 

-  antybiogram do posiewu: z wymazu gardła, oka, nosa i plwociny / (materiał różny) 

g) badania kału wraz z pobraniem materiału do badania: 

 - kał: badanie ogólne / na pasożyty 1 próba / krew utajona w kale \ F.O.B. / na Rota 

i    Adenowirusy / na Lamblie ELISA 

h) badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania: 

-  standardowa cytologia szyjki macicy  

-  standardowe cytologiczne badanie błony śluzowej nosa  
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i) badania mykologiczne wraz z pobraniem materiału do badania: 

- posiew w kierunku grzybów paznokieć nogi / posiew w kierunku grzybów paznokieć 

ręki / posiew w kierunku grzybów włosy / posiew w kierunku grzybów wymaz ze 

skóry / posiew w kierunku grzybów zeskrobiny skórne / posiew w kierunku grzybów 

zeskrobiny z paznokcia – ręka / posiew w kierunku grzybów zeskrobiny z paznokcia 

– noga 

- kał posiew w kierunku grzybów drożdż. 

-   posiew : moczu w kierunku grzybów drożdż. / plwociny w kierunku grzybów drożdż. 

/ treści ropnia w kierunku grzybów drożdż. / w kierunku grzybów drożdżopodobnych 

wydzielina / w kierunku grzybów drożdżopodobnych wymaz 

- wymaz: z cewki moczowej posiew w kierunku grzybów drożdż. / z gardła posiew w 

kierunku grzybów drożdż. / z kanału szyjki macicy posiew w kierunku grzybów 

drożdż. /  z migdałka posiew w kierunku grzybów drożdż. / z nosa posiew w kierunku 

grzybów drożdż. /  z nosogardła posiew w kierunku grzybów drożdż. /  z oka posiew 

w kierunku grzybów drożdż. / z pochwy posiew w kierunku grzybów drożdż. /  z rany  

posiew w kierunku grzybów Drożdż / z ucha posiew w kierunku grzybów Drożdż / z 

jamy ustnej posiew w kierunku grzybów drożdż 

j) badania toksykologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:digoksyna /ołów  

2) diagnostyka obrazowa: 

a)  badania elektrokardiograficzne: badanie EKG - spoczynkowe / próba wysiłkowa / 

próba wysiłkowa EKG wysiłkowe na cykloergometrze / założenie Holtera EKG w 

gabinecie / założenie Holtera EKG z 12 odprowadzeniami / założenie Holtera RR w 

gabinecie / założenie Holtera EVENT  

b) badania rentgenowskie - RTG: czaszki oczodoły / czaszki PA + bok / czaszki 

PA+bok+podstawa /  czaszki podstawa / czaszki półosiowe wg Orleya / czaszki siodło 

tureckie / czaszki styczne / czaszki kanały nerwów czaszkowych /  twarzoczaszki /  

jamy brzusznej inne /  jamy brzusznej na leżąco /  jamy brzusznej na stojąco / klatki 

piersiowej / klatki piersiowej - rtg tomograf / klatki piersiowej + bok / klatki piersiowej 

bok z barytem /  klatki piersiowej inne /  klatki piersiowej PA + bok z barytem /  klatki 

piersiowej tarczycy, tchawicy / kości krzyżowej i guzicznej / nosa  boczne / podudzia 

(goleni) AP + bok / podudzia (goleni) AP + bok obu / uda + podudzia / kości udowej 

AP + bok lewej / kości udowej AP + bok prawej / barku\ ramienia – osiowe / barku \ 

ramienia - osiowe obu / barku \ ramienia AP + bok /  barku\ ramienia AP + bok obu - 

zdjęcie porównawcze / barku \ ramienia AP/  barku\ ramienia AP obu - zdjęcie 

porównawcze / przedramienia AP + bok / przedramienia obu przedramion AP + bok / 

łokcia \ przedramienia AP + bok / łokcia \ przedramienia obu AP + bok /  kości 

skroniowych transorbitalne / kości skroniowych wg Schullera/ Stevensa / piramid kości 

skroniowej  transorbitalne / ręki bok / ręki PA / ręki PA obu / palec\ palce PA + bok , 

skos / palec\ palce PA + bok, skos obu rąk / kości łódeczkowatej  / stopy AP + bok, 

skos / stopy AP + bok, skos obu / stóp AP (porównawczo) / kości śródstopia /  

palca\palców stopy AP + bok\ skos / pięty + osiowe / pięty boczne / kręgosłupa 
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lędźwiowego AP + bok / kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos / kręgosłupa 

lędźwiowego bok / kręgosłupa lędźwiowo  krzyżowego  skosy  / kręgosłupa lędźwiowo  

krzyżowego AP + Bok / czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego / kręgosłupa 

piersiowego / kręgosłupa piersiowego AP + bok /  kręgosłupa piersiowego AP + bok + 

skos /  kręgosłupa piersiowego bok / kręgosłupa piersiowego skosy / kręgosłupa 

szyjnego /  kręgosłupa szyjnego AP + bok / kręgosłupa szyjnego bok / kręgosłupa 

szyjnego bok + skosy (3 projekcje) / kręgosłupa szyjnego skosy /  czynnościowe 

kręgosłupa szyjnego /  kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego /  kręgosłupa 

w pozycji stojącej / kręgosłupa AP na stojąco (skolioza) /  kręgosłupa AP na stojąco + 

bok (skolioza) /  łopatki / miednicy i stawów biodrowych /  mostka AP /  mostka/boczne 

klatki piersiowej /  żuchwy /  zatok przynosowych /  żeber (1 strona) w 2 skosach /  

nadgarstka boczne / nadgarstka boczne – obu /  nadgarstka PA + bok / nadgarstka 

PA + bok obu / ręki PA + skos /  ręki PA + skos obu /  rzepki osiowe obu / rzepki osiowe 

obu w 2 ustawieniach /  rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach /  stawów krzyżowo - 

biodrowych – PA /  stawów krzyżowo - biodrowych – skosy /  stawu biodrowego AP /  

stawu biodrowego AP obu /  stawu biodrowego osiowe /  stawu kolanowego AP + bok 

/  stawu kolanowego AP + bok obu /  stawu kolanowego boczne / stawu łokciowego /  

stawu skokowo - goleniowego AP + bok / stawu skokowo - goleniowego AP + bok obu 

/  czynnościowe stawów skroniowo  żuchwowych / noso – gardła / barku (przez klatkę 

/ barku AP + osiowe  / obojczyka / Urografia (wraz ze standardowymi środkami 

kontrastowymi) 

 c) badania ultrasonograficzne USG:  jamy brzusznej /  układu moczowego /  piersi / 

tarczycy /  prostaty przez powłoki brzuszne /  ginekologiczne transvaginalne /  ciąży 

transvaginalne (bez USG genetycznego) /  ciąży (bez USG genetycznego) /  

ginekologiczne przez powłoki brzuszne /  narządów moszny (jąder) / ślinianek /  stawów 

biodrowych / USG stawów biodrowych + konsultacja ortopedyczna stawów biodrowych 

(do 1 roku życia) / stawu: kolanowego, łokciowego, skokowego, barkowego / tkanki 

podskórnej (tłuszczaki, włókniaki etc.) / krwiaka pourazowego mięśni / węzłów 

chłonnych / krtani / nadgarstka / więzadeł, mięśni, drobnych stawów / stawów śródręcza 

i palców / ścięgna Achillesa / układu moczowego + TRUS / przezciemiączkowe /  

transrektalne prostaty 

 -  Echokardiografia:  USG serca / USG serca płodu 

 - USG / doppler : tętnic szyjnych i kręgowych /  tętnic kończyn dolnych /  tętnic 

kończyn górnych /  żył kończyn dolnych /  żył kończyn górnych /  aorty brzusznej i 

tętnic biodrowych /  naczyń wątroby (ocena krążenia wrotnego) /  tętnic nerkowych / 

tętnic wewnątrzczaszkowych 

d) badania endoskopowe: anoskopia / gastroskopia / rektoskopia / sigmoidoskopia /  

kolonoskopia / znieczulenie miejscowe ( powierzchowne) do endoskopii / pobranie 

wycinków endoskopowych / badanie histopatologiczne biopsja endoskopowa 

e) badania okulistyczne: pomiar ciśnienia śródgałkowego / komputerowe pole widzenia 

/ badanie dna oka / badanie widzenia przestrzennego / badanie adaptacji do ciemności  
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f) rezonans magnetyczny ze środkami kontrastowymi:  

 

-MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy: głowy /  kręgosłupa lędźwiowego / 

kręgosłupa piersiowego / kręgosłupa  szyjnego / kręgosłupa krzyżowego / przysadki 

/ stawu barkowego / stawu łokciowego / stawu kolanowego /  nadgarstka / stawu 

skokowego / stawu biodrowego / stopy / kończyny dolnej /  kończyny górnej /  

 

-MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy:  głowy / angio głowy /  głowy+ angio /  

twarzoczaszki / jamy brzusznej /  miednicy mniejszej / jamy brzusznej i miednicy 

mniejszej / klatki piersiowej /  kręgosłupa lędźwiowego /  kręgosłupa piersiowego /  

kręgosłupa szyjnego /  oczodołów /  zatok /  przysadki /  stawu barkowego /  stawu 

łokciowego / stawu kolanowego /  nadgarstka /  stawu skokowego /  stawu 

biodrowego / stawów krzyżowo- biodrowych / stopy /  podudzia /  uda / przedramienia 

/ ramienia /  ręki 

 

 g) tomografia komputerowa ze środkami kontrastowymi:  

 

Tomografia komputerowa - TK: głowy /  głowy (2 fazy) / twarzoczaszki /  przysadki 

mózgowej /  zatok / oczodołów /  kości skroniowych / szyi /  krtani / klatki piersiowej /  

klatki piersiowej (2 fazy) / klatki piersiowej (HRCT) / jamy brzusznej /  jamy brzusznej 

(2 fazy) /  jamy brzusznej Trójfazowa / miednicy mniejszej /  jamy brzusznej i miednicy 

mniejszej / klatki piersiowej i jamy brzusznej / klatki piersiowej, jamy brzusznej, 

miednicy mniejszej / szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej /  

kręgosłupa szyjnego / kręgosłupa piersiowego / kręgosłupa lędźwiowego /  

kręgosłupa lędźwiowego + krzyżowego /  kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego / 

kręgosłupa szyjnego + piersiowego /  kręgosłupa szyjnego + piersiowego + 

lędźwiowego /  kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego /  stawu biodrowego / stawu 

kolanowego /  stawu skokowego /  nadgarstka /  stawu barkowego /  stawu 

łokciowego /  stopy / uda / podudzia /  ramienia / przedramienia / ręki 

  

h) badania Specjalistyczne: Spirometria bez leku / Spirometria z lekiem / Audiometr 

standardowy / Densytometria kręgosłup lędźwiowy (ocena kości beleczkowej) – 

screening /Densytometria szyjka kości udowej (ocena kości korowej) – screening / 

Badanie uroflowmetryczne / Badanie histopatologiczne materiał z biopsji 

cienkoigłowej / Mammografia / Mammografia - zdjęcie celowane 

5.4.7. Skórne testy alergiczne po zleceniu badań przez lekarza Wykonawcy 

Preparat do testów alergicznych uwzględniony jest w usłudze. Minimalny zakres badań: 

testy alergiczne skórne: 1 punkt /  panel pokarmowy / panel wziewny 

5.4.8. Rehabilitacja – minimum 20 zabiegów na rok 
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Usługa obejmuje rehabilitację narządu ruchu u pacjentów po urazach ortopedycznych / 

wskutek choroby zwyrodnieniowej stawów / z powodu chorób zawodowych / z powodu 

neurologicznych zespołów bólowych. Usługa nie dotyczy: wad wrodzonych i ich następstw, 

wad postawy, urazów okołoporodowych, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, 

rehabilitacji po zabiegach operacyjnych w okresie 1 miesiąca po zabiegu, incydentów 

wieńcowych, incydentów neurologicznych i naczyniowo-mózgowych, rehabilitacji metodami 

neurofizjologicznymi oraz usług o charakterze fitness i gimnastyki korekcyjnej. 

 

Usługa składa się z leczenia ruchem (kinezyterapia) i/lub wykorzystania leczniczego 

działania energii (fizykoterapia). Rehabilitacja prowadzona jest we wskazanych przez 

Wykonawcę placówkach i obejmuje minimum: 

- konsultacje rehabilitanta (fizjoterapeuty) lub lekarza rehabilitacji medycznej lub 

lekarza rehabilitacji medycznej dla dzieci 

- fizykoterapia - elektrostymulacja: kończyn / krtań  

- fizykoterapia - fonoforeza : kręgosłup lędźwiowy / kręgosłup piersiowy /  kręgosłup 

szyjny /  nadgarstek / podudzie /  przedramię / ramię / ręka / staw barkowy / staw 

biodrowy / staw kolanowy /  staw łokciowy /  staw skokowy /  stopa /  udo /  

- fizykoterapia - galwanizacja : kręgosłup lędźwiowy / kręgosłup piersiowy / kręgosłup 

szyjny /  krtań / nadgarstek /  podudzie / przedramię /  ramię /   ręka /   staw barkowy 

/  staw biodrowy / staw kolanowy / staw łokciowy /  staw skokowy /  stopa /  udo  

- fizykoterapia - jonoforeza: kręgosłup lędźwiowy /  kręgosłup piersiowy /  kręgosłup 

szyjny /  krtań /  nadgarstek /  podudzie /  przedramię /  ramię /  ręka / staw barkowy 

/ staw biodrowy /  staw kolanowy / staw łokciowy / staw skokowy /  stopa / udo  

- fizykoterapia - krioterapia miejscowa: kręgosłup lędźwiowy /  kręgosłup piersiowy /  

kręgosłup szyjny / nadgarstek /  podudzie /  przedramię /  ramię /   ręka / staw barkowy 

/ staw biodrowy / staw kolanowy /  staw łokciowy / staw skokowy /  stopa /udo  

- fizykoterapia - laser: kręgosłup lędźwiowy / kręgosłup piersiowy /  kręgosłup szyjny /  

nadgarstek /  podudzie / przedramię /  ramię /  ręka /  staw barkowy / staw biodrowy 

/  staw kolanowy / staw łokciowy / staw skokowy / stopa / udo  

- fizykoterapia - pole magnetyczne: kręgosłup lędźwiowy / kręgosłup piersiowy / 

kręgosłup szyjny /  nadgarstek /  podudzie /   przedramię / ramię /  ręka /  staw 

barkowy /  staw biodrowy /  staw kolanowy /  staw łokciowy /  staw skokowy /  stopa 

/udo  

- fizykoterapia - prądy DD: kręgosłup lędźwiowy /  kręgosłup piersiowy / kręgosłup 

szyjny /  nadgarstek /  podudzie /  przedramię /  ramię /  ręka / staw barkowy /  staw 

biodrowy /  staw kolanowy /  staw łokciowy /  staw skokowy / stopa /  udo  

- fizykoterapia - prądy interferencyjne: kręgosłup lędźwiowy / kręgosłup piersiowy / 

kręgosłup szyjny / nadgarstek / podudzie /  przedramię / ramię / ręka /  staw barkowy 

/ staw biodrowy / staw kolanowy / staw łokciowy / staw skokowy / stopa / udo  
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- fizykoterapia - prądy TENS: kręgosłup lędźwiowy / kręgosłup piersiowy / kręgosłup 

szyjny /  nadgarstek / podudzie / przedramię /  ramię /  ręka / staw barkowy / staw 

biodrowy / staw kolanowy / staw łokciowy / staw skokowy / stopa / udo  

- fizykoterapia - ultradźwięki: kręgosłup lędźwiowy /  kręgosłup piersiowy /  kręgosłup 

szyjny /  nadgarstek /  podudzie /  przedramię / ramię  / ręka / staw barkowy / staw 

biodrowy / staw kolanowy / staw łokciowy / staw skokowy /  stopa /  udo / (w wodzie) 

- fizykoterapia - prądy Traberta: kręgosłup lędźwiowy / kręgosłup piersiowy /  

kręgosłup szyjny / nadgarstek /  podudzie / przedramię / ramię / ręka / staw barkowy  

/ staw biodrowy / staw kolanowy / staw łokciowy / staw skokowy / stopa /  udo  

- kinezyterapia - ćw. Instruktażowe:  kręgosłup lędźwiowy /  kręgosłup piersiowy / 

kręgosłup szyjny / nadgarstek /  podudzie /  przedramię /  ramię / ręka / staw barkowy 

/ staw biodrowy /  staw kolanowy /  staw łokciowy /  staw skokowy / stopa /  udo  

- kinezyterapia - ćw. Usprawniające: kręgosłup lędźwiowy / kręgosłup piersiowy / 

kręgosłup szyjny / nadgarstek / podudzie / przedramię / ramię / ręka / staw barkowy 

/ staw biodrowy / staw kolanowy / staw łokciowy / staw skokowy / stopa /  udo  

- kinezyterapia - Terapia indywidualna: kręgosłup lędźwiowy / kręgosłup piersiowy / 

kręgosłup szyjny / nadgarstek / podudzie / przedramię / ramię / ręka / staw barkowy 

/ staw biodrowy / staw kolanowy / staw łokciowy / staw skokowy / staw skroniowo-

żuchwowy / stopa / udo  

- kinezyterapia - wyciąg trakcyjny: kręgosłup lędźwiowy / kręgosłup szyjny 

- terapia miorelaksacyjna 

-    masaż leczniczy kręgosłupa  

5.4.9. Przegląd stomatologiczny – jeden raz w roku. 

5.4.10. Refundacja kosztów usług medycznych – stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, 

określone w pkt XVII.2.2.3. SIWZ. Refundacja będzie wchodziła w zakres 

zamówienia w przypadku gdy zostanie przewidziana w ofercie najkorzystniejszej. 

-  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, 
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- poziom refundacji poniesionych kosztów wynosi nie mniej niż 70 % wartości faktury 

wystawionej przez placówkę działającą poza siecią placówek oferowanych przez 

Wykonawcę 

- minimalna kwota brutto refundacji wynosi  500,00 zł / kwartał / osobę, 

- kwota brutto refundacji/kwartał/osobę, która stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, 

określone w pkt XVII.2.2.3 SIWZ zostanie określona po wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

 

II.Szczegółowa struktura zatrudnienia ŁKA 

Aktualne zatrudnienie wynosi 297 osób 

1. Szczegółowa struktura zatrudnienia, w tym rodzaje wykonywanych zawodów:  

L.p. Płeć Rocznik Stanowisko 

1. K 1971 Administracyjno-biurowe 

2. K 1960 Administracyjno-biurowe 

3. M 1975 Administracyjno-biurowe 

4. M 1969 Administracyjno-biurowe 

5. M 1956 Administracyjno-biurowe 

6. M 1979 Administracyjno-biurowe 

7. M 1978 Administracyjno-biurowe 

8. K 1977 Administracyjno-biurowe 

9. K 1977 Administracyjno-biurowe 

10. M 1986 Administracyjno-biurowe 

11. M 1960 Administracyjno-biurowe 

12. K 1985 Administracyjno-biurowe 

13. K 1968 Administracyjno-biurowe 

14. M 1976 Administracyjno-biurowe 

15. M 1978 Administracyjno-biurowe 

16. K 1971 Administracyjno-biurowe 

17. K 1974 Administracyjno-biurowe 

18. M 1976 Administracyjno-biurowe 

19. M 1982 Administracyjno-biurowe 

20. M 1971 Administracyjno-biurowe 

21. M 1960 Administracyjno-biurowe 

22. M 1979 Administracyjno-biurowe 

23. K 1984 Administracyjno-biurowe 

24. M 1988 Administracyjno-biurowe 

25. M 1982 Administracyjno-biurowe 

26. K 1962 Administracyjno-biurowe 
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27. M 1975 Administracyjno-biurowe 

28. M 1972 Administracyjno-biurowe 

29. K 1973 Administracyjno-biurowe 

30. K 1958 Administracyjno-biurowe 

31. K 1987 Administracyjno-biurowe 

32. K 1982 Administracyjno-biurowe 

33. M 1974 Administracyjno-biurowe 

34. M 1978 Administracyjno-biurowe 

35. K 1982 Administracyjno-biurowe 

36. M 1990 Administracyjno-biurowe 

37. M 1972 Administracyjno-biurowe 

38. M 1985 Administracyjno-biurowe 

39. K 1983 Administracyjno-biurowe 

40. K 1982 Administracyjno-biurowe 

41. K 1972 Administracyjno-biurowe 

42. M 1966 Administracyjno-biurowe 

43. M 1988 Administracyjno-biurowe 

44. K 1984 Administracyjno-biurowe 

45. K 1962 Administracyjno-biurowe 

46. M 1984 Administracyjno-biurowe 

47. K 1965 Administracyjno-biurowe 

48. M 1988 Administracyjno-biurowe 

49. K 1972 Administracyjno-biurowe 

50. K 1987 Administracyjno-biurowe 

51. K 1960 Administracyjno-biurowe 

52. M 1981 Administracyjno-biurowe 

53. M 1986 Administracyjno-biurowe 

54. M 1973 Administracyjno-biurowe 

55. K 1963 Administracyjno-biurowe 

56. K 1977 Administracyjno-biurowe 

57. M 1985 Administracyjno-biurowe 

58. K 1974 Administracyjno-biurowe 

59. M 1983 Administracyjno-biurowe 

60. K 1961 Administracyjno-biurowe 

61. K 1958 Administracyjno-biurowe 

62. M 1989 Administracyjno-biurowe 

63. M 1984 Administracyjno-biurowe 

64. K 1970 Administracyjno-biurowe 

65. K 1959 Administracyjno-biurowe 



   

„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 

55 

66. K 1960 Administracyjno-biurowe 

67. K 1982 Administracyjno-biurowe 

68. M 1982 Administracyjno-biurowe 

69. M 1988 Administracyjno-biurowe 

70. K 1988 Administracyjno-biurowe 

71. M 1962 Administracyjno-biurowe 

72. M 1956 Administracyjno-biurowe 

73. M 1992 Administracyjno-biurowe 

74. M 1994 Administracyjno-biurowe 

75. K 1991 Administracyjno-biurowe 

76. K 1978 Administracyjno-biurowe 

77. K 1981 Administracyjno-biurowe 

78. M 1975 Administracyjno-biurowe 

79. K 1988 Administracyjno-biurowe 

80. K 1988 Administracyjno-biurowe 

81. K 1970 Administracyjno-biurowe 

82. K 1991 Administracyjno-biurowe 

83. M 1987 Administracyjno-biurowe 

84. K 1984 Administracyjno-biurowe 

85. K 1975 Administracyjno-biurowe 

86. M 1979 Administracyjno-biurowe 

87. K 1957 Administracyjno-biurowe 

88. K 1986 Administracyjno-biurowe 

89. K 1987 Administracyjno-biurowe 

90. K 1995 Administracyjno-biurowe 

91. K 1992 Administracyjno-biurowe 

92. K 1989 Administracyjno-biurowe 

93. K 1986 Administracyjno-biurowe 

94. M 1966 Administracyjno-biurowe 

95. M 1975 Administracyjno-biurowe 

96. M 1979 Administracyjno-biurowe 

97. M 1977 Administracyjno-biurowe 

98. M 1977 Administracyjno-biurowe 

99. K 1988 Administracyjno-biurowe 

100. M 1970 Administracyjno-biurowe 

101. M 1988 Administracyjno-biurowe 

102. M 1988 Administracyjno-biurowe 

103. M 1972 Administracyjno-biurowe 

104. M 1966 Administracyjno-biurowe 
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105. M 1964 Administracyjno-biurowe 

106. K 1968 Administracyjno-biurowe 

107. M 1983 Administracyjno-biurowe 

108. K 1980 Administracyjno-biurowe 

109. M 1961 Administracyjno-biurowe 

110. K 1991 Administracyjno-biurowe 

111. M 1986 Administracyjno-biurowe 

112. M 1973 Administracyjno-biurowe 

113. K 1969 Administracyjno-biurowe 

114. K 1991 Administracyjno-biurowe 

115. K 1968 Administracyjno-biurowe 

116. K 1965 Administracyjno-biurowe 

117. K 1964 Administracyjno-biurowe 

118. K 1965 Administracyjno-biurowe 

119. K 1967 Administracyjno-biurowe 

120. K 1967 Administracyjno-biurowe 

121. K 1982 Administracyjno-biurowe 

122. K 1968 Administracyjno-biurowe 

123. K 1965 Administracyjno-biurowe 

124. K 1979 Administracyjno-biurowe 

125. K 1965 Administracyjno-biurowe 

126. M 1987 Konduktor 

127. M 1975 Konduktor 

128. K 1990 Konduktor 

129. K 1986 Konduktor 

130. M 1989 Konduktor 

131. K 1971 Konduktor 

132. M 1994 Konduktor 

133. K 1981 Konduktor 

134. K 1988 Konduktor 

135. M 1992 Konduktor 

136. M 1997 Konduktor 

137. K 1971 Konduktor 

138. K 1993 Konduktor 

139. M 1984 Konduktor 

140. K 1984 Konduktor 

141. K 1979 Konduktor 

142. M 1993 Konduktor 

143. K 1993 Konduktor 
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144. M 1994 Konduktor 

145. K 1980 Konduktor 

146. K 1992 Konduktor 

147. K 1998 Konduktor 

148. K 1985 Konduktor 

149. K 1996 Konduktor 

150. M 1994 Konduktor 

151. K 1977 Konduktor 

152. M 1983 Konduktor 

153.     Konduktor 

154.     Konduktor 

155. M 1968 Kierownik Pociągu 

156. K 1976 Kierownik Pociągu 

157. M 1974 Kierownik Pociągu 

158. M 1987 Kierownik Pociągu 

159. M 1970 Kierownik Pociągu 

160. K 1968 Kierownik Pociągu 

161. K 1964 Kierownik Pociągu 

162. M 1965 Kierownik Pociągu 

163. K 1983 Kierownik Pociągu 

164. M 1970 Kierownik Pociągu 

165. M 1967 Kierownik Pociągu 

166. K 1970 Kierownik Pociągu 

167. M 1969 Kierownik Pociągu 

168. M 1991 Kierownik Pociągu 

169. M 1972 Kierownik Pociągu 

170. M 1961 Kierownik Pociągu 

171. K 1966 Kierownik Pociągu 

172. M 1968 Kierownik Pociągu 

173. K 1971 Kierownik Pociągu 

174. K 1991 Kierownik Pociągu 

175. M 1973 Kierownik Pociągu 

176. M 1970 Kierownik Pociągu 

177. M 1976 Kierownik Pociągu 

178. M 1972 Kierownik Pociągu 

179. M 1967 Kierownik Pociągu 

180. M 1966 Kierownik Pociągu 

181. M 1971 Kierownik Pociągu 

182. M 1965 Kierownik Pociągu 
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183. K 1987 Kierownik Pociągu 

184. K 1985 Kierownik Pociągu 

185. M 1985 Kierownik Pociągu 

186. M 1961 Kierownik Pociągu 

187. K 1968 Kierownik Pociągu 

188. K 1970 Kierownik Pociągu 

189. K 1965 Kierownik Pociągu 

190. K 1972 Kierownik Pociągu 

191. K 1972 Kierownik Pociągu 

192. M 1963 Kierownik Pociągu 

193. K 1968 Kierownik Pociągu 

194. M 1980 Kierownik Pociągu 

195. K 1971 Kierownik Pociągu 

196. M 1966 Kierownik Pociągu 

197. K 1967 Kierownik Pociągu 

198. K 1972 Kierownik Pociągu 

199. M 1988 Kierownik Pociągu 

200. M 1964 Kierownik Pociągu 

201. M 1968 Kierownik Pociągu 

202. K 1968 Kierownik Pociągu 

203. M 1961 Kierownik Pociągu 

204. M 1993 Kierownik Pociągu 

205. M 1960 Kierownik Pociągu 

206. K 1990 Kierownik Pociągu 

207. M 1981 Maszynista 

208. M 1992 Maszynista 

209. M 1979 Maszynista 

210. M 1980 Maszynista 

211. M 1981 Maszynista 

212. M 1967 Maszynista 

213. M 1974 Maszynista 

214. M 1980 Maszynista 

215. M 1961 Maszynista 

216. M 1953 Maszynista 

217. M 1984 Maszynista 

218. M 1989 Maszynista 

219. M 1962 Maszynista 

220. M 1991 Maszynista 

221. M 1968 Maszynista 
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222. M 1963 Maszynista 

223. M 1963 Maszynista 

224. M 1963 Maszynista 

225. M 1990 Maszynista 

226. M 1965 Maszynista 

227. M 1976 Maszynista 

228. M 1975 Maszynista 

229. M 1972 Maszynista 

230. M 1967 Maszynista 

231. M 1962 Maszynista 

232. M 1960 Maszynista 

233. M 1990 Maszynista 

234. M 1974 Maszynista 

235. M 1986 Maszynista 

236. M 1980 Maszynista 

237. M 1979 Maszynista 

238. M 1981 Maszynista 

239. M 1962 Maszynista 

240. M 1989 Maszynista 

241. M 1984 Maszynista 

242. M 1972 Maszynista 

243. M 1960 Maszynista 

244. M 1990 Maszynista 

245. M 1974 Maszynista 

246. M 1963 Maszynista 

247. M 1962 Maszynista 

248. M 1980 Maszynista 

249. M 1973 Maszynista 

250. M 1991 Maszynista 

251. M 1975 Maszynista 

252. M 1978 Maszynista 

253. M 1965 Maszynista 

254. M 1963 Maszynista 

255. M 1976 Maszynista 

256. M 1980 Maszynista 

257. M 1978 Maszynista 

258. M 1964 Maszynista 

259. M 1981 Maszynista 

260. M 1983 Maszynista 
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261. M 1987 Maszynista 

262. M 1991 Maszynista 

263. M 1963 Maszynista 

264. M 1991 Maszynista 

265. M 1988 Maszynista 

266. M 1982 Maszynista 

267. M 1975 Maszynista 

268. M 1958 Maszynista 

269. M 1976 Maszynista 

270. M 1984 Maszynista 

271. M 1972 Maszynista 

272. M 1976 Maszynista 

273. M 1975 Maszynista 

274. M 1973 Maszynista Instruktor 

275. M 1975 Maszynista Instruktor 

276. M 1984 Maszynista Instruktor 

277. M 1952 Maszynista Instruktor 

278. M 1979 Maszynista Instruktor 

279. M 1967 Maszynista Instruktor 

280. M 1969 Maszynista Instruktor 

281. M 1979 Kandydat na Maszynistę 

282. M 1977 Kandydat na Maszynistę 

283. M 1990 Kandydat na Maszynistę 

284. M 1968 Rewident Taboru 

285. M 1968 Rewident Taboru 

286. M 1970 Rewident Taboru 

287. M 1962 Rewident Taboru 

288. M 1984 Rewident Taboru 

289. M 1961 Rewident Taboru 

290. M 1966 Rewident Taboru 

291. M 1972 Rewident Taboru 

292. M 1964 Rewident Taboru 

293. M 1905 Maszynista 

294. M 1973 Maszynista 

295. M 1985 Maszynista 

296. M 1990 Maszynista 

297. M 1987 Maszynista 

 

2. Wykaz pracowników administracyjno-biurowych objętych pakietem medycyny pracy - PO: 
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Lp. Rocznik Stanowisko Płeć 

1 1962 Administracyjno-Biurowe K 

2 1954 Administracyjno-Biurowe K 

3 1956 Administracyjno-Biurowe M 

4 1956 Administracyjno-Biurowe M 

5 1957 Administracyjno-Biurowe K 

6 1958 Administracyjno-Biurowe K 

7 1958 Administracyjno-Biurowe K 

8 1958 Administracyjno-Biurowe M 

9 1959 Administracyjno-Biurowe M 

10 1960 Administracyjno-Biurowe K 

11 1960 Administracyjno-Biurowe M 

12 1960 Administracyjno-Biurowe K 

13 1960 Administracyjno-Biurowe K 

14 1961 Administracyjno-Biurowe K 

15 1961 Administracyjno-Biurowe M 

16 1962 Administracyjno-Biurowe M 

17 1962 Administracyjno-Biurowe K 

18 1963 Administracyjno-Biurowe M 

19 1963 Administracyjno-Biurowe K 

20 1964 Administracyjno-Biurowe K 

21 1964 Administracyjno-Biurowe M 

22 1965 Administracyjno-Biurowe K 

23 1965 Administracyjno-Biurowe K 

24 1965 Administracyjno-Biurowe K 

25 1965 Administracyjno-Biurowe K 

26 1965 Administracyjno-Biurowe K 

27 1966 Administracyjno-Biurowe M 

28 1966 Administracyjno-Biurowe M 

29 1966 Administracyjno-Biurowe M 

30 1967 Administracyjno-Biurowe K 

31 1967 Administracyjno-Biurowe K 

32 1968 Administracyjno-Biurowe K 

33 1968 Administracyjno-Biurowe K 

34 1968 Administracyjno-Biurowe K 

35 1968 Administracyjno-Biurowe K 

36 1969 Administracyjno-Biurowe K 

37 1969 Administracyjno-Biurowe M 

38 1970 Administracyjno-Biurowe M 
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39 1970 Administracyjno-Biurowe K 

40 1970 Administracyjno-Biurowe K 

41 1971 Administracyjno-Biurowe K 

42 1971 Administracyjno-Biurowe M 

43 1971 Administracyjno-Biurowe K 

44 1972 Administracyjno-Biurowe M 

45 1972 Administracyjno-Biurowe M 

46 1972 Administracyjno-Biurowe K 

47 1972 Administracyjno-Biurowe M 

48 1972 Administracyjno-Biurowe K 

49 1972 Administracyjno-Biurowe M 

50 1973 Administracyjno-Biurowe K 

51 1973 Administracyjno-Biurowe M 

52 1973 Administracyjno-Biurowe M 

53 1974 Administracyjno-Biurowe M 

54 1974 Administracyjno-Biurowe K 

55 1974 Administracyjno-Biurowe K 

56 1975 Administracyjno-Biurowe M 

57 1975 Administracyjno-Biurowe M 

58 1975 Administracyjno-Biurowe M 

59 1975 Administracyjno-Biurowe M 

60 1975 Administracyjno-Biurowe K 

61 1975 Administracyjno-Biurowe K 

62 1976 Administracyjno-Biurowe M 

63 1976 Administracyjno-Biurowe K 

64 1976 Administracyjno-Biurowe M 

65 1977 Administracyjno-Biurowe M 

66 1977 Administracyjno-Biurowe K 

67 1977 Administracyjno-Biurowe K 

68 1977 Administracyjno-Biurowe K 

69 1977 Administracyjno-Biurowe M 

70 1978 Administracyjno-Biurowe M 

71 1978 Administracyjno-Biurowe M 

72 1978 Administracyjno-Biurowe K 

73 1978 Administracyjno-Biurowe M 

74 1978 Administracyjno-Biurowe M 

75 1979 Administracyjno-Biurowe M 

76 1979 Administracyjno-Biurowe M 

77 1979 Administracyjno-Biurowe M 
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78 1979 Administracyjno-Biurowe K 

79 1979 Administracyjno-Biurowe M 

80 1980 Administracyjno-Biurowe K 

81 1981 Administracyjno-Biurowe K 

82 1981 Administracyjno-Biurowe M 

83 1982 Administracyjno-Biurowe M 

84 1982 Administracyjno-Biurowe K 

85 1982 Administracyjno-Biurowe K 

86 1982 Administracyjno-Biurowe K 

87 1982 Administracyjno-Biurowe M 

88 1982 Administracyjno-Biurowe K 

89 1983 Administracyjno-Biurowe K 

90 1983 Administracyjno-Biurowe M 

91 1983 Administracyjno-Biurowe M 

92 1984 Administracyjno-Biurowe K 

93 1984 Administracyjno-Biurowe M 

94 1984 Administracyjno-Biurowe K 

95 1984 Administracyjno-Biurowe K 

96 1984 Administracyjno-Biurowe M 

97 1985 Administracyjno-Biurowe M 

98 1985 Administracyjno-Biurowe M 

99 1986 Administracyjno-Biurowe M 

100 1986 Administracyjno-Biurowe K 

101 1986 Administracyjno-Biurowe M 

102 1986 Administracyjno-Biurowe K 

103 1986 Administracyjno-Biurowe M 

104 1987 Administracyjno-Biurowe K 

105 1987 Administracyjno-Biurowe K 

106 1987 Administracyjno-Biurowe K 

107 1987 Administracyjno-Biurowe M 

108 1988 Administracyjno-Biurowe K 

109 1988 Administracyjno-Biurowe K 

110 1988 Administracyjno-Biurowe M 

111 1988 Administracyjno-Biurowe M 

112 1988 Administracyjno-Biurowe M 

113 1988 Administracyjno-Biurowe M 

114 1988 Administracyjno-Biurowe K 

115 1988 Administracyjno-Biurowe K 

116 1989 Administracyjno-Biurowe M 
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117 1989 Administracyjno-Biurowe K 

118 1989 Administracyjno-Biurowe K 

119 1990 Administracyjno-Biurowe M 

120 1991 Administracyjno-Biurowe K 

121 1991 Administracyjno-Biurowe K 

122 1991 Administracyjno-Biurowe K 

123 1991 Administracyjno-Biurowe K 

124 1992 Administracyjno-Biurowe M 

125 1992 Administracyjno-Biurowe K 

126 1993 Administracyjno-Biurowe M 

127 1993 Administracyjno-Biurowe M 

128 1994 Administracyjno-Biurowe K 

129 1995 Administracyjno-Biurowe K 

130 1999 Administracyjno-Biurowe M 

131 1999 Administracyjno-Biurowe K 

 

 

3. Prognozowana struktura zatrudnienia w poszczególnych latach: 

 

2020 2021 

432 463 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 1 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 

a) świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników administracyjno-

biurowych „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. nie związanych bezpośrednio 

z ruchem kolejowym – finansowane przez zamawiającego - Łódzką Kolej 

Aglomeracyjną., 

b) 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. 

2. Usługi medyczne świadczone będą w ramach następujących pakietów: 

a) Pakiet I – podstawowy (PI) – obejmujący świadczenie kompleksowych usług 

medycznych w zakresie podstawowym, opisanym w pkt 2.3. Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ. 

b) Pakiet II – rozszerzony (PII) – obejmujący świadczenie kompleksowych usług 

medycznych w zakresie rozszerzonym, opisanym w pkt 2.4. Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ. 

c) Pakiety PI i PII zostaną uruchomione w przypadku przystąpienia minimum 

60 pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego. 

3. Każdy z ww. pakietów realizowany będzie w trzech opcjach: 

a) opcja 1 „Pracownik” (O1) – świadczenia na rzecz pracownika ŁKA 

b) opcja 2 „Pracownik + 1 osoba” (O2) – świadczenia na rzecz pracownika ŁKA oraz 

jednej dodatkowej osoby wskazanej przez pracownika (członka najbliżej rodziny: 

małżonka, partnera życiowego lub dziecka do lat 25).  

c) opcja 3 „Pracownik + rodzina” (O3) – świadczenia na rzecz pracownika ŁKA oraz 

dodatkowych osób wskazanych przez pracownika (członków najbliżej rodziny: 

małżonka, partnera życiowego, dzieci do lat 25, bez limitowania ilości dzieci). 
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§ 2 

[OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY] 

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

31 stycznia 2023 roku lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy. 

§ 3 

[ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY] 

1. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług medycyny pracy, 

rozliczane będzie w ramach jednej ceny ryczałtowej dla pracowników administracyjno-

biurowych. 

2. Pakiety PI lub PII w wybranej opcji (O1, O2, O3) rozliczane będą na podstawie faktury 

wystawianej wyłącznie przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający nie będzie obciążany dodatkowymi płatnościami oraz innymi dokumentami 

fakturowymi do ewentualnego rozliczenia z Wykonawcą, wystawianymi przez inne 

podmioty, z którymi Wykonawca będzie współpracował przy wykonaniu zamówienia. 

§ 4 

[WYNAGRODZENIE] 

1. Z tytułu realizacji zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

miesięczne, stanowiące iloczyn cen jednostkowych poszczególnych pakietów i ich opcji 

wskazanych w Formularzu Cenowym oraz ilości tych pakietów i ich opcji, zgodnie 

z przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego wykazem zawierającym także listę 

osób uprawnionych. 

2. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 

ustala się na kwotę netto ………….. zł (słownie: …………….. złotych) plus podatek 

VAT………..zł, co stanowi razem kwotę brutto ………… zł (słownie: 

………………………. złotych), zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik 

do Umowy. 

3. Ceny jednostkowe poszczególnych pakietów i opcji, wskazane w Formularzu Cenowym 

obejmują wszystkie koszty realizacji Umowy i nie podlegają zmianie w toku realizacji 

Umowy, również w przypadku zmian ilości faktycznie zamówionych pakietów i opcji. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości usług w przypadku, gdy 

faktyczne zatrudnienie lub zgłoszone przez pracowników zapotrzebowanie na 

poszczególne pakiety i opcje usług okaże się niższe od zakładanego maksymalnego 

poziomu. Zmniejszenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy w skutek zmian 

ilościowych faktycznie zamówionych pakietów i ich opcji nie może stanowić podstawy do 



   

„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 

67 

odstąpienia od umowy lub do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 

względem Zamawiającego. 

5. Zapłata wynagrodzenia, obliczonego stosownie do treści ust. 1 powyżej, stanowi 

należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony 

do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu 

wydatków lub kosztów. 

6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie 

brutto, określone w ust. 2 niniejszego paragrafu podlegać będzie odpowiedniej zmianie. 

Zmiana dotyczyć będzie wyłącznie elementów zamówienia świadczonych po dniu 

wejścia nowej stawki podatku od towarów i usług VAT. 

7. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, będzie prawidłowo 

wystawiona przez Wykonawcę faktura doręczona Zamawiającemu. Zamawiający 

ureguluje należność przelewem na rachunek Wykonawcy o numerze 

……………………………………………………………………………. w terminie ……. dni 

od dnia doręczenia faktury. 

8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur 

wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną. Drogą elektroniczną 

przesyłane będą również faktury korygujące i duplikaty faktur. 

10. Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu  

e- mail: …………………………………………) 

11. Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: 

faktura@lka.lodzkie.pl  

12. Dokument wysłany na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego z adresu 

…………………………………………), uważa się za doręczony. 

13. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

14. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje 

prawo naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia 

wynikającego ze złożonych faktur. 

16. Wykonawca oświadcza, że posiada status czynnego podatnika VAT oraz, że rachunek 

bankowy, o którym mowa w ust. 4 znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. 

17. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 4 posiada powiązany 

rachunek VAT niezbędny do stosowania zapłaty zgodnie z metodą podzielonej płatności. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie 

numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 13 i ust. 14. 

mailto:faktura@lka.lodzkie.pl
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19. Zamawiający oświadcza, że płatności na rzecz Wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy realizował będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

20. Zgodnie z zapisami art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status 

dużego przedsiębiorcy.   

§ 5 

[PODWYKONAWCY] 

1. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca: nie będzie posługiwał się osobami trzecimi/ 

będzie posługiwał się osobami trzecimi przy realizacji następujących części zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Każdy podwykonawca świadczący usługi medyczne musi być wpisany do rejestru 

podmiotów prowadzących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.). 

3. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy 

wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub 

zaniechania. 

§ 6 

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ] 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie 

Umowy. 

2. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła 

wyższa. 

3. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, 

zewnętrzne, pozostające poza kontrolą strony powołującej się na wypadek siły wyższej, 

niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, którego wystąpienie w danym 

czasie nie mogło zostać w uzasadnionym zakresie przewidziane w chwili przyjmowania 

na siebie zobowiązania oraz uniemożliwiające wykonanie przez Stronę danego 

zobowiązania, w tym w szczególności spowodowane siłami przyrody, takie jak katastrofa, 

wypadek, atak terrorystyczny lub skutek działania innego czynu zabronionego, wojna, 

stan wojenny lub stan nadzwyczajny; pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, 

które wynikają z niedołożenia należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu 

cywilnego (dalej: „Siła wyższa”). 

4. Strona powołująca się na Siłę Wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą 

Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu ww. okoliczności oraz do 

przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu ww. okoliczności dowodów 
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potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest 

ograniczone do okoliczności, które nie są powszechnie znane. 

§ 7 

[KARY UMOWNE] 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub wypowiedzenia przez 

Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę umowną 

w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 2 

Umowy, 

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy lub wypowiedzenia przez 

Wykonawcę Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia netto, 

określonego w § 4 ust. 2 Umowy, 

3. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 

§ 8 

[ZMIANY UMOWY] 

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień Umowy, za wyjątkiem okoliczności 

wskazanych w niniejszej Umowie oraz: 

a. zmian korzystnych dla Zamawiającego,  

b. zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz okoliczności Siły wyższej,  

c. zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia 

Umowy. 

§ 9 

[CESJA PRAW I PRZEJĘCIE DŁUGU] 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy obowiązki Wykonawcy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie, z wyłączeniem następstwa prawnego pod tytułem 

ogólnym. 

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa Wykonawcy nie mogą być bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

przeniesione na osoby trzecie. 
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3. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą 

być przedstawiane do potrącenia ustawowego (zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego) 

z wierzytelnościami Zamawiającego 

§ 10 

[POUFNOŚĆ] 

1. Wykonawca oraz Zamawiający bezterminowo zobowiązują się zachować w poufności 

wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w związku z zawarciem 

i wykonywaniem umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

prowadzonego przez Zamawiającego oraz Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 roku, 

poz. 419 z późn. zm.), w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa. 

Obowiązek zachowania poufności w szczególności dotyczy informacji związanych ze 

sprzedażą biletów Zamawiającego takich jak np. łączna wartość sprzedaży, 

zestawienia sprzedaży. 

2. Obowiązek zachowania poufności dotyczy członków Zarządu, pracowników, 

doradców, przedstawicieli, pełnomocników i konsultantów oraz wszystkich innych 

osób, które mogły zapoznać się z treścią umowy lub w jakikolwiek sposób 

uczestniczyły przy jej wykonywaniu. 

3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

nie dotyczy: 

a) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji w granicach koniecznych 

do należytego wykonania zobowiązań istniejących pomiędzy Stronami, pod 

warunkiem przyjęcia przez taką osobę obowiązków do zachowania w tajemnicy 

i niewykorzystywania informacji, takich samych jak te określone w niniejszej umowie; 

b) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji publicznie dostępnych lub 

powszechnie znanych, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie 

znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub nienależytego wykonania lub 

niewykonania niniejszej umowy; 

c) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji w wykonaniu obowiązku, 

wynikającego z powszechnie obowiązujących norm prawa o charakterze 

bezwzględnym; 

d) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji za zgodą Strony, 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności; 

e) ujawnienia informacji doradcom prawnym lub finansowym danej Strony, pod 

warunkiem przyjęcia przez nich obowiązków do zachowania w tajemnicy 

i niewykorzystywania informacji, takich samych jak te określone w niniejszej umowie. 
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§ 11 

[OBOWIĄZEK INFORMACYJNY] 

1. Administratorem danych osobowych osób wnoszących reklamacje z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przewozu, jak również reklamacje z tytułu zwrotu 

biletów, jest Zamawiający. 

2. Każda ze stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych 

do reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców 

drugiej Strony, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem Umowy. 

3. Kontakt z Administratorem danych osobowych drugiej Strony jest możliwy przy 

wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony.  

4. W celu należytej ochrony danych osobowych każda ze Stron wyznaczyła osobę, z którą 

będzie można się skontaktować w sprawie procesu przetwarzania danych osobowych, 

przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. 

z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem e-mail iod@lka.lodzkie.pl.  

5. Każda ze stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników, 

zleceniobiorców, podwykonawców Strony w celu realizacji umowy. Podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

- kontakt w sprawie wykonania umowy oraz ewentualne dochodzenie lub odpieranie 

roszczeń z niej wynikających. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

konieczne w celu podpisania umowy.  

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu 

przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z realizacją 

umową oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami 

podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. 

7. Odbiorcami danych osobowych drugiej Strony mogą być podmioty przetwarzające dane 

osobowe na zlecenie drugiej Strony, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające 

i wspierające systemy informatyczne danej Strony, wykorzystywane na potrzeby realizacji 

niniejszej umowy, podmioty świadczące usługi księgowe, a także inne podmioty 

świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony i wyłącznie na mocy 

stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu 

stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione 

podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

mailto:iod@lka.lodzkie.pl
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ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda 

osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od 

powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

12. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-11 powyżej, 

osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane 

drugiej Stronie. 

§ 12 

[WYGAŚNIĘCIE UMOWY] 

1. Umowa wygasa po upływie okresu jej obowiązywania lub po wykorzystaniu maksymalnej 

wartości Umowy, zgodnie z § 2 Umowy. 

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy według swego wyboru w całości lub 

części, w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu zaś 

dodatkowo w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że 

wykonanie Umowy nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – prawo odstąpienia winno być wykonane 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 

niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu 

wykonanej części Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze 

skutkiem natychmiastowym, w przypadku realizacji zamówienia w sposób wadliwy albo 

sprzeczny z Umową, pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania 

i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, terminu. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie 

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 13 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej” sp. z o.o., Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy i jej rozwiązanie wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jego część było 

nieważne, pozbawione mocy prawnej lub niewykonalne, pozostałe postanowienia 

Umowy pozostają w mocy, chyba, że z okoliczności będzie wynikało w sposób oczywisty, 

iż bez postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa niniejsza nie 

zostałaby zawarta. 

5. Tytuły zostały umieszczone w Umowie wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jej lektury 

i nie powinny mieć żadnego wpływu na jej interpretację. 

6. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem 

niniejszej Umowy, w tym spory o ważność Umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla Postępowania, wraz ze wszystkimi jej 

załącznikami stanowi integralną część Umowy. 

8. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

9. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony. 

 


