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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem

niniejszego

zamówienia

są

specjalistyczne

usługi

medyczne

świadczone

w formie pakietu indywidualnego dla uprawnionych pracowników, pracowników tymczasowych
i zleceniobiorców Zamawiającego oraz pakietu rodzinnego dla uprawnionych pracowników, pracowników
tymczasowych i zleceniobiorców Zamawiającego oraz członków ich rodzin. Dodatkowo, zakres
świadczonych usług został podzielony na Pakiet Podstawowy i Rozszerzony.
Pakiet rodzinny kierowany jest do uprawnionych pracowników, pracowników tymczasowych

1.1 .

i zleceniobiorców oraz

do najbliższych członków rodziny pracownika, pracownika tymczasowego

i zleceniobiorcy Zamawiającego - partnera życiowego pracownika, pracownika tymczasowego,
zleceniobiorcy Zamawiającego lub współmałżonka/konkubenta/konkubinę, bez względu na płeć, dzieci
własnych, przysposobionych lub przyjętych na wychowanie dzieci pracownika, pracownika tymczasowego
lub zleceniobiorcy Zamawiającego i/lub współmałżonka/konkubenta/konkubiny, będących na jego
utrzymaniu do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy się uczą lub studiują w trybie dziennym - do
25 roku życia, bez ograniczenia liczby dzieci w pakiecie.
1.2. Wszystkie Pakiety, bez względu na wariant, są w 100% finansowane przez danego pracownika,
pracownika tymczasowego lub zleceniobiorcę Zamawiającego za pośrednictwem Zamawiającego.
2.

Pakiet Podstawowy:
W ramach Pakietu Podstawowego osoby, o których mowa w pkt 1. będą mogły wybrać:

2.1.


Pakiet Indywidualny Podstawowy - dla uprawnionych pracowników, pracowników tymczasowych i
zleceniobiorców Zamawiającego
lub



Pakiet Rodzinny Podstawowy- dla uprawnionych pracowników, pracowników tymczasowych i
zleceniobiorców Zamawiającego wraz z członkami rodzin

2.2.

W ramach Pakietu Podstawowego Wykonawca zapewni:
2.2.1. nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w szczególności w sytuacjach
chorobowych, leczenia i zaostrzenia chorób przewlekłych oraz pomoc w nagłych
zachorowaniach.
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2.2.2. nielimitowaną opiekę lekarza pierwszego kontaktu (internisty, lekarza rodzinnego, pediatry
w pakietach rodzinnych) we wszystkich placówkach medycznych udostępnionych przez
Wykonawcę na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa
mazowieckiego (konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje: zebranie wywiadu
medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy, wystawienie zaświadczeń o stanie
zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne, zlecenie
badań

diagnostycznych,

interpretacja

badań

diagnostycznych,

zlecenie

konsultacji

specjalistycznych, konsultacja przed szczepieniami ochronnymi, edukacja i promocja
zdrowotna, koordynacja procesu leczniczego).
2.2.3. konsultacje

specjalistyczne

obejmujące

wywiad,

poradę

specjalisty

wraz

z czynnościami niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcie właściwej decyzji
terapeutycznej, monitorowania leczenia.
2.2.4. Dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalizacji bez skierowania:

nej

ii
- chirurgii ogólnej
- ortopedii
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W przypadku gdy, Pakietem Rodzinnym Podstawowym objęte jest dziecko do 18 r.ż.:

hirurgii

2.2.5. Dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalizacji:
logii

rochirurgii

W przypadku gdy, Pakietem Rodzinnym Podstawowym objęte jest dziecko do 18 r.ż.:

iabetologii
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urgii

2.2.6

W ramach abonamentu Pacjent może korzystać z konsultacji specjalistycznych w zakresie (min.
3 konsultacji w roku kalendarzowym).:

andrologii
W przypadku gdy, Pakietem Rodzinnym Podstawowym objęte jest dziecko do 18 r.ż.:
(min. 3 konsultacje w roku kalendarzowym):

andrologii

2.2.7

Nielimitowana liczba zabiegów konsultacyjnych i zabiegów ambulatoryjnych:
Usługi w formie zabiegów, które są wykonywane ze wskazań medycznych przez lekarza lub
pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej
w warunkach ambulatoryjnych.
W ramach usługi dostępne jest znieczulenie miejscowe (podanie wraz z lekiem): nasiękowe lub
powierzchowne o ile wymaga tego rodzaj zabiegu przy jednoczesnych wskazaniach medycznych
oraz bezpłatne materiały i środki medyczne użyte do nw. zabiegów.
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Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

- niechirurgiczne
Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:
- chirurgiczne
- niechirurgiczne
- opatrunek mały (nie wymagający opracowania chirurgicznego)

własnych Zleceniobiorcy
sunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza placówkami własnymi Zleceniobiorcy –
kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza
Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

ucha

z nosa jedna strona
w placówkach własnych Zleceniobiorcy
własnymi Zleceniobiorcy – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:
kcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową)

r ciśnienia śródgałkowego
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Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:
– małe stawy
cyjny – opaska
- pobranie materiału do badań

unięcie - opatrunek mały
Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

Zabiegi ambulatoryjne alergologiczne:
Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:

- opatrunek mały

– badanie palpacyjne piersi
Badania profilaktyczne raz w roku bez skierowania:
- badanie ogólne

2.2.8 Prowadzenie ciąży: czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i
porodu oraz następujące usługi:

Strona 6 z 67

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
- prowadzenie ciąży

p/ciała przeglądowe

-beta / free ( wolna frakcja )

- badanie ogólne
Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
- alfa - fetoproteina
-/)

o PAPP-A

- hCG

az z pochwy w kierunku GC

2.2.9 Nielimitowane kompleksowe badania diagnostyczne na podstawie skierowań
Diagnostyka laboratoryjna:
hematologiczne i koaguolologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
ozmaz automatyczny
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- TT
- Dimery

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem
materiału (krew) do badania:

Chlorki / Cl
Cholesterol
HDL Cholesterol
LDL Cholesterol

- dehydrogen. mlecz.

Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h)

2 godzinach

Kreatynina / Creatinine
Kwas moczowy / Uric acid

nik / Azot Mocznikowy / BUN
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amina B12
- zastępuje Saturację Fe

Żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)

/ Cortisol po południu

hTSH

T3 Wolne / Free - T3
T4 Wolne / Free - T4
Total Beta - hCG
LH
Progesteron / Progesterone

- alfa - fetoproteina
- wolna frakcja
PSA
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- antygen carcinoembrionalny
- antyg. raka sutka
- antyg.raka przewodu pokarmowego
szybkie testy paskowe:
– test paskowy

– badanie paskowe
Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do
badania:

- CZYNNIK REUMATOIDALNY - ilościowo
Odczyn Waaler-Rose

-/)
-mikrosomalne / Anty TPO
-tyreoglobulinowe / Anty TG

- lateks

IgM / Rubella IgM

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

- urine
- urine / DZM
- urine

- urine

moczu
- urine
-aminolewulinowy (ALA)
-aminolewulinowy (ALA) w DZM

DZM

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje
badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):

z gardła posiew tlenowy
– posiew tlenowy
- posiew tlenowy
- posiew beztlenowy
- posiew tlenowy
- posiew tlenowy
- posiew tlenowy
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szyjki macicy posiew beztlenowy

beztlenowy

badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:

Kał na Rota i Adenowirusy

badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:

badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań
wykonywanych technikami biologii molekularnej):
- 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

ny w kierunku grzybów drożdż.
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az z gardła posiew w kierunku grzybów drożdż.

grzybów drożdż.

grzybów drożdż
badania toksykologiczne wraz z pobraniem materiału (krew do badania):

Diagnostyka obrazowa:
badania elektrokardiograficzne:
- spoczynkowe
gometrze

badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w
danej placówce medycznej):

zaszki
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- rtg tomograf

ej inne

udowej AP + bok lewej
- osiowe
- osiowe obu
- zdjęcie porównawcze
arku / ramienia AP obu - zdjęcie porównawcze

skroniowych wg Schullera/ Steversa

ok/skos

os
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upa piersiowego AP + bok + skos

kręgosłupa szyjnego skosy

łopatki

- obu
ok

- biodrowych - PA
- biodrowych - skosy
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- goleniowego AP + bok
- goleniowego AP + bok obu

- gardła

tg obojczyka
badania ultrasonograficzne:

ży (bez USG genetycznego)

- USG serca
- USG serca płodu
ęgowych

ążenia wrotnego)
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palców

badania endoskopowe:

e wycinków endoskopowych

badania okulistyczne:

rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:
- Rezonans magnetyczny niskopolowy głowy
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy angio głowy
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy+ angio
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy twarzo-czaszki
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy miednicy mniejszej
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej i miednicy mniejszej
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy klatki piersiowej
- Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa lędźwiowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa lędźwiowego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa piersiowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa piersiowego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa szyjnego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa szyjnego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa krzyżowego

Strona 17 z 67

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy oczodołów
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy zatok
- Rezonans magnetyczny niskopolowy przysadki
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy przysadki
- Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu barkowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu barkowego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu łokciowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu łokciowego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu kolanowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu kolanowego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy nadgarstka
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy nadgarstka
- Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu skokowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu skokowego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu biodrowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu biodrowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawów krzyżowo- biodrowych
- Rezonans magnetyczny niskopolowy stopy
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stopy
- Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny dolnej
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy podudzia
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy uda
- Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny górnej
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy przedramienia
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy ramienia
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy ręki
tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:
- Tomografia komputerowa głowy
- Tomografia komputerowa głowy (2 fazy)
- Tomografia komputerowa twarzoczaszki
- Tomografia komputerowa przysadki mózgowej
- Tomografia komputerowa zatok
- Tomografia komputerowa oczodołów
- Tomografia komputerowa kości skroniowych
- Tomografia komputerowa szyi
- Tomografia komputerowa krtani
- Tomografia komputerowa klatki piersiowej
- Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2 fazy)
- Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT)
- Tomografia komputerowa jamy brzusznej
- Tomografia komputerowa jamy brzusznej (2 fazy)
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- Tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa
- Tomografia komputerowa miednicy mniejszej
- Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej
- Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej
- Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
- Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego
- Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego
- Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego
- Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego + krzyżowego
- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego
TK- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego
- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego + lędźwiowego
- Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego
- Tomografia komputerowa stawu biodrowego
TK- Tomografia komputerowa stawu kolanowego
- Tomografia komputerowa stawu skokowego
- Tomografia komputerowa nadgarstka
- Tomografia komputerowa stawu barkowego
- Tomografia komputerowa stawu łokciowego
- Tomografia komputerowa stopy
- Tomografia komputerowa uda
- Tomografia komputerowa podudzia
- Tomografia komputerowa ramienia
- Tomografia komputerowa przedramienia
- Tomografia komputerowa ręki
Inne badania diagnostyczne:
ometria – próba rozkurczowa
- screening
- screening
2.2.10. Przegląd stomatologiczny raz w roku
2.2.11. Wizyty domowe (min. 4 w ciągu roku)
2.2.12 Rabat w wysokości min. 10% na świadczenia i procedury medyczne nieobjęte pakietem

3. Pakiet Rozszerzony:
3.1. W ramach Pakietu Podstawowego osoby, o których mowa w pkt 1. będą mogły wybrać:
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Pakiet Rozszerzony Indywidualny- dla uprawnionych pracowników, pracowników tymczasowych i
zleceniobiorców Zamawiającego lub



Pakiet Rodzinny Rozszerzony - dla uprawnionych pracowników, pracowników tymczasowych i
zleceniobiorców Zamawiającego wraz z członkami rodzin

3.2.

W ramach Pakietu Rozszerzonego Wykonawca zapewni:
3.2.1. nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w szczególności w sytuacjach
chorobowych, leczenia i zaostrzenia chorób przewlekłych oraz pomoc w nagłych
zachorowaniach.
3.2.2. nielimitowaną opiekę lekarza pierwszego kontaktu (internisty, lekarza rodzinnego, pediatry
w pakietach rodzinnych), we wszystkich placówkach medycznych udostępnionych przez
Wykonawcę na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa
mazowieckiego (konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje: zebranie wywiadu
medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy, wystawienie zaświadczeń o stanie
zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne, zlecenie
badań

diagnostycznych,

interpretacja

badań

diagnostycznych,

zlecenie

konsultacji

specjalistycznych, konsultacja przed szczepieniami ochronnymi, edukacja i promocja
zdrowotna, koordynacja procesu leczniczego).
3.2.3. konsultacje

specjalistyczne

obejmujące

wywiad,

poradę

specjalisty

wraz

z czynnościami niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcie właściwej decyzji
terapeutycznej, monitorowania leczenia.
3.2.4 Dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalizacji bez skierowania:

dermatologii
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ekarza dyżurnego (interna, medycyna rodzinna)
- chirurgii ogólnej
- ortopedii

W przypadku gdy, Pakietem Rodzinnym Rozszerzonym objęte jest dziecko do 18 r.ż.:

gii

3.2.5 Dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalizacji
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rgii

W przypadku gdy, Pakietem Rodzinnym Rozszerzonym objęte jest dziecko do 18 r.ż.:

ologii

3.2.6

W ramach abonamentu Pacjent może korzystać z konsultacji specjalistycznych w zakresie (min.
3 konsultacji w roku kalendarzowym).:

andrologii
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W przypadku gdy, Pakietem Rodzinnym Rozszerzonym objęte jest dziecko do 18 r.ż.:
(min. 3 konsultacje w roku kalendarzowym):

andrologii
3.2.7

Nielimitowana liczba zabiegów konsultacyjnych i zabiegów ambulatoryjnych:
Usługi w formie zabiegów, które są wykonywane ze wskazań medycznych przez lekarza lub
pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej
w warunkach ambulatoryjnych.
W ramach usługi dostępne jest znieczulenie miejscowe (podanie wraz z lekiem): nasiękowe lub
powierzchowne o ile wymaga tego rodzaj zabiegu przy jednoczesnych wskazaniach medycznych
oraz bezpłatne materiały i środki medyczne użyte do nw. zabiegów.

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

- niechirurgiczne
Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:
- chirurgiczne
- niechirurgiczne
- opatrunek mały (nie wymagający opracowania chirurgicznego)

własnych Zleceniobiorcy
nięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza placówkami własnymi Zleceniobiorcy –
kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza
Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

ha

nosa jedna strona
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w placówkach własnych Zleceniobiorcy
własnymi Zleceniobiorcy – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:
yjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową)

ciśnienia śródgałkowego

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:
– małe stawy
jny – opaska
- pobranie materiału do badań

ięcie - opatrunek mały
Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

Zabiegi ambulatoryjne alergologiczne:
Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:
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- opatrunek mały

– badanie palpacyjne piersi

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:
kóry / tkanki podskórnej

kórnych (do 1 cm)
nie obejmuje zmian usuwanych ze wskazań estetycznych, plastycznych) wraz ze standardowym
badaniem histopatologicznym.
Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:
- duże stawy

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:
- Lampa PUVA
Laser - zabieg dermatologiczny
- Ścięcie i koagulacja włókniaków skóry

apii od 7 zmian

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

i macicy elektrokoagulacja

kriokoagulacja - leczenie nadżerki
Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:
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w jamie ustnej

yka

Pozostałe zabiegi ambulatoryjne:

Szczepienia przeciwko grypie sezonowej oraz anatoksyny p/ tężcową:

Badania profilaktyczne raz w roku bez skierowania:
- badanie ogólne
+ płytki + rozmaz automatyczny

3.2.8 Prowadzenie ciąży: czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i
porodu oraz następujące usługi:
ja ginekologa - prowadzenie ciąży

HBs Ab / przeciwciała
-beta / free ( wolna frakcja )

- badanie ogólne
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- alfa - fetoproteina
we / alloprzeciwciała (zastępuje P/ciała anty Rh /-/)

-A
smosis IgG
- hCG

ierunku GC (GNC) wymaz z pochwy

3.2.9 Diagnostyka laboratoryjna:
hematologiczne i koaguolologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

ck
- TT
- Dimery

badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem
materiału (krew) do badania:

ase
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Chlorki / Cl
Cholesterol
HDL Cholesterol
LDL Cholesterol

- dehydrogen. mlecz.

se 60' / 60' po jedzeniu

ia 75 g. glukozy po 5 godzinach
Insulina
Kreatynina / Creatinine
Kwas moczowy / Uric acid

Witamina D3
- zastępuje Saturację Fe
zo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
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eniu (krzywa wchłaniania)

bciążeniu MCP 1 tabl.

T3 Wolne / Free - T3
T4 Wolne / Free - T4
Total Beta - hCG
LH
Progesteron / Progesterone

- alfa - fetoproteina
- wolna frakcja
- antygen carcinoembrionalny
- antyg. raka sutka
19.9 - antyg.raka przewodu pokarmowego
szybkie testy paskowe:
– test paskowy

– badanie paskowe
badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do
badania:
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- CZYNNIK REUMATOIDALNY - ilościowo
-Rose

dpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje P/ciała anty Rh /-/)
-mikrosomalne / Anty TPO
-tyreoglobulinowe / Anty TG

cter Pylori IgG ilościowo
- lateks

lasmosis IgM

badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:
- badanie ogólne
(VAM) w moczu

- urine
- urine / DZM
- urine

acid - urine
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- urine
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA)
-aminolewulinowy (ALA) w DZM

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje
badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):
:

– posiew tlenowy
a
- posiew tlenowy
- posiew beztlenowy
- posiew tlenowy
- posiew tlenowy
- posiew tlenowy
w tlenowy

beztlenowy
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macicy

iogram do posiewu (materiał różny)
badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:

badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:

badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań
wykonywanych technikami biologii molekularnej):
- 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

ew w kierunku grzybów drożdż.

posiew w kierunku grzybów drożdż.
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badania toksykologiczne wraz z pobraniem materiału (krew do badania):

Diagnostyka obrazowa:
badania elektrokardiograficzne:
- spoczynkowe

adzeniami

badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej
placówce medycznej):

stawa

sznej na stojąco
- rtg tomograf

ycy, tchawicy
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- osiowe
- osiowe obu
- zdjęcie porównawcze
- zdjęcie porównawcze
przedramienia obu przedramion AP + bok

ródstopia

a piersiowego skosy
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a szyjnego, piersiowego i lędźwiowego

klatki piersiowej

- obu

- biodrowych - PA
- biodrowych - skosy

tg stawu biodrowego osiowe

- goleniowego AP + bok
- goleniowego AP + bok obu
ościowe stawów skroniowo żuchwowych
- gardła

badania ultrasonograficzne:
zowego
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USG ślinianek
- USG serca
- USG serca płodu

żył kończyn dolnych

awów biodrowych

SG krwiaka pourazowego mięśni

badania endoskopowe:
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badania okulistyczne:
miar ciśnienia śródgałkowego

rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:
- Rezonans magnetyczny niskopolowy głowy
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy angio głowy
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy+ angio
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy twarzo-czaszki
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy miednicy mniejszej
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej i miednicy mniejszej
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy klatki piersiowej
- Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa lędźwiowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa lędźwiowego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa piersiowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa piersiowego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa szyjnego
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa szyjnego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa krzyżowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy oczodołów
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy zatok
- Rezonans magnetyczny niskopolowy przysadki
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy przysadki
- Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu barkowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu barkowego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu łokciowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu łokciowego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu kolanowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu kolanowego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy nadgarstka
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy nadgarstka
- Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu skokowego
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- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu skokowego
- Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu biodrowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu biodrowego
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawów krzyżowo- biodrowych
- Rezonans magnetyczny niskopolowy stopy
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy stopy
- Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny dolnej
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy podudzia
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy uda
- Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny górnej
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy przedramienia
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy ramienia
- Rezonans magnetyczny wysokopolowy ręki
tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:
- Tomografia komputerowa głowy
- Tomografia komputerowa głowy (2 fazy)
- Tomografia komputerowa twarzoczaszki
- Tomografia komputerowa przysadki mózgowej
- Tomografia komputerowa zatok
- Tomografia komputerowa oczodołów
- Tomografia komputerowa kości skroniowych
- Tomografia komputerowa szyi
- Tomografia komputerowa krtani
- Tomografia komputerowa klatki piersiowej
- Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2 fazy)
- Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT)
- Tomografia komputerowa jamy brzusznej
- Tomografia komputerowa jamy brzusznej (2 fazy)
- Tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa
- Tomografia komputerowa miednicy mniejszej
- Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej
- Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej
- Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
- Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego
- Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego
- Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego
- Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego + krzyżowego
- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego
- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego
- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego + lędźwiowego
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- Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego
- Tomografia komputerowa stawu biodrowego
- Tomografia komputerowa stawu kolanowego
- Tomografia komputerowa stawu skokowego
- Tomografia komputerowa nadgarstka
- Tomografia komputerowa stawu barkowego
- Tomografia komputerowa stawu łokciowego
- Tomografia komputerowa stopy
- Tomografia komputerowa uda
- Tomografia komputerowa podudzia
- Tomografia komputerowa ramienia
- Tomografia komputerowa przedramienia
- Tomografia komputerowa ręki
Inne badania diagnostyczne:
– próba rozkurczowa
eleczkowej) - screening
- screening
3.2.10. Przegląd stanu zdrowia – raz w roku
Dla Kobiet:
– zebranie wywiadu zdrowotnego
ja okulistyczna
o Mocz - badanie ogólne
o Krew utajona / F.O.B.
o Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
o OB. / ESR
o Glukoza / Glucose na czczo
o TSH / hTSH
o HBs Ag / antygen
o HCV Ab / przeciwciała
o Standardowa cytologia szyjki macicy
o USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne lub USG transvaginalne
o Mammografia po 40rż
o Rtg klatki piersiowej PA
o USG piersi do 40rż
o USG jamy brzusznej
o Badanie EKG - spoczynkowe
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– konsultacja zamykająca program
Dla Mężczyzn:
– zebranie wywiadu zdrowotnego

o Mocz - badanie ogólne
o Krew utajona / F.O.B.
o Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
o OB. / ESR
o PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)
o TSH / hTSH
o HBs Ag / antygen
o HCV Ab / przeciwciała
o Glukoza / Glucose na czczo
o Rtg klatki piersiowej PA
o USG jamy brzusznej
o Badanie EKG - spoczynkowe
– konsultacja zamykająca program
3.2.11. Skórne testy alergiczne

y alergiczne skórne panel wziewny
3.2.12. Rehabilitacja – bez limitu zabiegów

- dzieci
- elektrostymulacja mm.k.dolnej
- elektrostymulacja mm.k.górnej
- elektrostymulacja krtań
- fonoforeza kręgosłup lędźwiowy
- fonoforeza kręgosłup piersiowy
- fonoforeza kręgosłup szyjny
- fonoforeza nadgarstek
- fonoforeza podudzie
- fonoforeza przedramię
- fonoforeza ramię
- fonoforeza ręka
- fonoforeza staw barkowy

Strona 40 z 67

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
- fonoforeza staw biodrowy
- fonoforeza staw kolanowy
- fonoforeza staw łokciowy
- fonoforeza staw skokowy
- fonoforeza stopa
- fonoforeza udo
- galwanizacja kręgosłup lędźwiowy
- galwanizacja kręgosłup piersiowy
- galwanizacja kręgosłup szyjny
- galwanizacja krtań
- galwanizacja nadgarstek
- galwanizacja podudzie
terapia - galwanizacja przedramie
- galwanizacja ramię
- galwanizacja ręka
- galwanizacja staw barkowy
- galwanizacja staw biodrowy
- galwanizacja staw kolanowy
erapia - galwanizacja staw łokciowy
- galwanizacja staw skokowy
- galwanizacja stopa
- galwanizacja udo
- jonoforeza kręgosłup lędźwiowy
- jonoforeza kręgosłup piersiowy
- jonoforeza kręgosłup szyjny
- jonoforeza krtań
- jonoforeza nadgarstek
- jonoforeza podudzie
- jonoforeza przedramię
- jonoforeza ramię
- jonoforeza ręka
- jonoforeza staw barkowy
- jonoforeza staw biodrowy
- jonoforeza staw kolanowy
- jonoforeza staw łokciowy
- jonoforeza staw skokowy
- jonoforeza stopa
- jonoforeza udo
- krioterapia miejscowa kręgosłup lędźwiowy
- krioterapia miejscowa kręgosłup piersiowy
- krioterapia miejscowa kręgosłup szyjny
- krioterapia miejscowa nadgarstek
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- krioterapia miejscowa podudzie
- krioterapia miejscowa przedramię
- krioterapia miejscowa ramię
- krioterapia miejscowa ręka
- krioterapia miejscowa staw barkowy
- krioterapia miejscowa staw biodrowy
- krioterapia miejscowa staw kolanowy
- krioterapia miejscowa staw łokciowy
- krioterapia miejscowa staw skokowy
- krioterapia miejscowa stopa
- krioterapia miejscowa udo
- laser kręgosłup lędźwiowy
- laser kręgosłup piersiowy
- laser kręgosłup szyjny
- laser nadgarstek
a - laser podudzie
- laser przedramię
- laser ramię
- laser ręka
- laser staw barkowy
- laser staw biodrowy
- laser staw kolanowy
- laser staw łokciowy
- laser staw skokowy
- laser stopa
- laser udo
- pole magnetyczne kręgosłup lędźwiowy
- pole magnetyczne kręgosłup piersiowy
- pole magnetyczne kręgosłup szyjny
- pole magnetyczne nadgarstek
- pole magnetyczne podudzie
- pole magnetyczne przedramię
- pole magnetyczne ramię
- pole magnetyczne ręka
apia - pole magnetyczne staw barkowy
- pole magnetyczne staw biodrowy
- pole magnetyczne staw kolanowy
- pole magnetyczne staw łokciowy
- pole magnetyczne staw skokowy
- pole magnetyczne stopa
- pole magnetyczne udo
- prądy DD kręgosłup lędźwiowy

Strona 42 z 67

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
- prądy DD kręgosłup piersiowy
- prądy DD kręgosłup szyjny
- prądy DD nadgarstek
ia - prądy DD podudzie
- prądy DD przedramię
- prądy DD ramię
- prądy DD ręka
- prądy DD staw barkowy
- prądy DD staw biodrowy
- prądy DD staw kolanowy
Fizykoterapia - prądy DD staw łokciowy
- prądy DD staw skokowy
- prądy DD stopa
- prądy DD udo
- prądy interferencyjne kręgosłup lędźwiowy
- prądy interferencyjne kręgosłup piersiowy
- prądy interferencyjne kręgosłup szyjny
- prądy interferencyjne nadgarstek
- prądy interferencyjne podudzie
- prądy interferencyjne przedramię
- prądy interferencyjne ramię
- prądy interferencyjne ręka
- prądy interferencyjne staw barkowy
- prądy interferencyjne staw biodrowy
- prądy interferencyjne staw kolanowy
- prądy interferencyjne staw łokciowy
- prądy interferencyjne staw skokowy
- prądy interferencyjne stopa
- prądy interferencyjne udo
- prądy TENS kręgosłup lędźwiowy
- prądy TENS kręgosłup piersiowy
- prądy TENS kręgosłup szyjny
- prądy TENS nadgarstek
- prądy TENS podudzie
- prądy TENS przedramię
- prądy TENS ramię
- prądy TENS ręka
Fizykoterapia - prądy TENS staw barkowy
- prądy TENS staw biodrowy
- prądy TENS staw kolanowy
- prądy TENS staw łokciowy
- prądy TENS staw skokowy

Strona 43 z 67

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
- prądy TENS stopa
zykoterapia - prądy TENS udo
- ultradźwięki kręgosłup lędźwiowy
- ultradźwięki kręgosłup piersiowy
- ultradźwięki kręgosłup szyjny
- ultradźwięki nadgarstek
- ultradźwięki podudzie
- ultradźwięki przedramię
- ultradźwięki ramię
- ultradźwięki ręka
- ultradźwięki staw barkowy
- ultradźwięki staw biodrowy
- ultradźwięki staw kolanowy
- ultradźwięki staw łokciowy
- ultradźwięki staw skokowy
- ultradźwięki stopa
- ultradźwięki udo
- ultradźwięki (w wodzie)
- prądy Traberta kręgosłup lędźwiowy
- prądy Traberta kręgosłup piersiowy
- prądy Traberta kręgosłup szyjny
- prądy Traberta nadgarstek
- prądy Traberta podudzie
- prądy Traberta przedramię
Fizykoterapia - prądy Traberta ramię
- prądy Traberta ręka
- prądy Traberta staw barkowy
- prądy Traberta staw biodrowy
- prądy Traberta staw kolanowy
- prądy Traberta staw łokciowy
- prądy Traberta staw skokowy
- prądy Traberta stopa
- prądy Traberta udo
- ćw. Instruktażowe kręgosłup lędźwiowy
- ćw. Instruktażowe kręgosłup piersiowy
ezyterapia - ćw. Instruktażowe kręgosłup szyjny
- ćw. Instruktażowe nadgarstek
- ćw. Instruktażowe podudzie
- ćw. Instruktażowe przedramię
- ćw. Instruktażowe ramię
- ćw. Instruktażowe ręka
- ćw. Instruktażowe staw barkowy
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- ćw. Instruktażowe staw biodrowy
- ćw. Instruktażowe staw kolanowy
- ćw. Instruktażowe staw łokciowy
- ćw. Instruktażowe staw skokowy
- ćw. Instruktażowe stopa
- ćw. Instruktażowe udo
- ćw. Usprawniające kręgosłup lędźwiowy
- ćw. Usprawniające kręgosłup piersiowy
- ćw. Usprawniające kręgosłup szyjny
- ćw. Usprawniające nadgarstek
- ćw. Usprawniające podudzie
- ćw. Usprawniające przedramię
- ćw. Usprawniające ramię
- ćw. Usprawniające ręka
- ćw. Usprawniające staw barkowy
- ćw. Usprawniające staw biodrowy
- ćw. Usprawniające staw kolanowy
- ćw. Usprawniające staw łokciowy
- ćw. Usprawniające staw skokowy
- ćw. Usprawniające stopa
- ćw. Usprawniające udo
- Terapia indywidualna kręgosłup lędźwiowy
- Terapia indywidualna kręgosłup piersiowy
- Terapia indywidualna kręgosłup szyjny
a - Terapia indywidualna nadgarstek
- Terapia indywidualna podudzie
- Terapia indywidualna przedramię
- Terapia indywidualna ramię
- Terapia indywidualna ręka
- Terapia indywidualna staw barkowy
- Terapia indywidualna staw biodrowy
- Terapia indywidualna staw kolanowy
- Terapia indywidualna staw łokciowy
- Terapia indywidualna staw skokowy
- Terapia indywidualna staw skroniowo-żuchwowy
- Terapia indywidualna stopa
- Terapia indywidualna udo
- wyciąg trakcyjny kręgosłup lędźwiowy
- wyciąg trakcyjny kręgosłup szyjny
miorelaksacyjna Masaż leczniczy kręgosłupa
3.2.13 Przegląd stomatologiczny – raz w roku oraz zniżki na usługi stomatologiczne
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3.2.14 Nielimitowane wizyty domowe
3.2.15 Rabat w wysokości min. 10% na świadczenia i procedury medyczne nieobjęte pakietem

4. DODATKOWE INFORMACJE DO WW. PAKIETÓW
4.1.

W przypadku nagłych zachorowań Wykonawca zapewni całodobowy dyżur internistyczny,
chirurgiczny i ortopedyczny w Warszawie wraz ze standardową diagnostyką.

4.2.

Pilna wizyta u lekarza internisty, podyktowana nagłym lub szybko postępującym pogorszeniem
stanu zdrowia, realizowana będzie do 12 godzin.

4.3.

Pacjenci będą diagnozowani i leczeni zgodnie z najnowszymi uznanymi wytycznymi postępowania
medycznego. Przypadki trudne diagnostycznie będą konsultowane z autorytetami w danej dziedzinie.
Pacjent będzie informowany przez lekarza o nieprawidłowych wynikach badań.

4.4.

Zamawiający wymaga, aby była dostępna Całodobowa pomoc doraźna: chirurgiczna i
internistyczna.

4.5.

Zamawiający wymaga, aby uprawnieni pracownicy mogli korzystać z placówek medycznych
Wykonawcy na terenie całej Polski – ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego.

4.6.

Czas oczekiwania na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu wynosi 1 dzień roboczy, na wizytę u
lekarza specjalisty wynosi maksymalnie 7 dni roboczych, na badanie diagnostyczne maksymalnie 21
dni.

4.7.

Dla prawidłowego skalkulowania ceny oferty należy uwzględnić następujące dane: Zamawiający
zatrudnia aktualnie 345 osoby w tym:
Płeć

Wiek (lata)

K
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Suma
końcowa

M
1
3
4
4
10
22
21
19
18
14
13
13
13
12

nd
nd
nd
2
3
4
6
3
7
5
8
5
6
10

1
3
4
6
13
26
27
22
25
19
21
18
19
22
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
54
55
57
58
60
61
62
63
65
66
Suma końcowa

4.8.

13
11
7
4
8
6
4
5
2
4
2
1
5
2
1
2
1
3
2
1
nd
1
nd
nd
252

2
5
2
2
nd
nd
2
nd
nd
nd
2
1
2
2
1
nd
2
nd
3
1
2
2
1
2
93

15
16
9
6
8
6
6
5
2
4
4
2
7
4
2
2
3
3
5
2
2
3
1
2
345

Aktualnie z pakietów medycznych korzysta 92 pracowników w tym:



na pakiet podstawowy – 34 (z czego 21 rodzinny),



na pakiet rozszerzony – 58 (z czego 38 rodzinny).

4.9. Zamawiający zastrzega, iż podana liczba osób korzystających z pakietów może ulec zmianie.
4.10. Świadczenia realizowane w placówkach będących w dyspozycji Wykonawcy będą obsługiwane
bezgotówkowo.
5.

KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Waga (%)

1.

Cena

60

2.
3.

Liczba

placówek

będących

w

dyspozycji

w

dyspozycji

Wykonawcy w Polsce
Liczba

placówek

będących
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Wykonawcy w promieniu 4000 m od
siedziby Zamawiającego

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska najwięcej punktów. Cena całkowita winna być
przedstawiona liczbowo w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, powinna zawierać
w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Przyznawanie punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg. następujących zasad:
5.1. Kryterium – cena. Oferta z najniższą ceną za poszczególny pakiet otrzyma maksymalną ilość punktów
przewidzianą dla kryterium ceny za poszczególny pakiet, zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów
proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:
Cmin
C = ________ x liczba pkt
Coferty
gdzie:
C -

oznacza wartość punktową ocenianej oferty

Cmin - oznacza najniższą cenę
Coferty- oznacza cenę ocenianej oferty.
Liczba punktów – oznacza wartość punkową odrębnie dla każdego Pakietu:
- Pakiet Indywidualny Podstawowy – 8 pkt
- Pakiet Rodzinny Podstawowy – 14 pkt
- Pakiet Indywidualny Rozszerzony – 13 pkt
- Pakiet Rodzinny Rozszerzony – 25 pkt

Zamawiający wyliczy punkty dla danej oferty odrębnie dla każdego Pakietu. Łączna liczba punktów
będzie stanowiła sumę punktów za poszczególne pakiety
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
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5.2. Kryterium - liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy w Polsce.
Oferta z największą liczbą placówek będących w dyspozycji Wykonawcy w Polsce otrzyma maksymalną
ilość punktów przewidzianą dla tego kryterium, zaś oferta z liczbą placówek mniejszą, liczbę punktów
proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:
LDn
LD = ________ x 20 pkt
LD max
Gdzie:
LD

- oznacza wartość punktową ocenianej oferty

LD n

- liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy w Polsce ocenianej oferty „n"

LD max - najwyższa liczba placówek będących w dyspozycji w Polsce spośród ważnych ofert
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów
5.3. Kryterium - liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy w promieniu 4000 m od siedziby
zamawiającego Warszawie
Oferta z największą liczbą placówek będących w dyspozycji Wykonawcy w promieniu 4000 m od siedziby
Zamawiającego otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla tego kryterium, zaś oferta z liczbą
placówek mniejszą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:
LDn
LD = ________ x 20 pkt
LD max
Gdzie:
- oznacza wartość punktową ocenianej oferty

LD
LD n

- liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy w promieniu 4000 m od siedziby

Zamawiającego ocenianej oferty „n"
LD max - najwyższa liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy w promieniu 4000 m od siedziby
Zamawiającego spośród ważnych ofert

Odległość będzie liczona z dokładnością do 1 metra, w linii prostej pomiędzy placówką wskazaną w
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wykazie placówek medycznych, a siedzibą NCBR, dzięki kalkulatorowi odległości google maps –
wyznacz trasę pieszo: pomiędzy lokalizacją wskazaną w ofercie siedzibą Zamawiającego.
Jednostką miary będzie metr.
W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów
5.4. Ocena łączna danej oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Punkty w każdym
kryterium zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując
zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po
przecinku, za każde kryterium i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:

Punkty ogółem = Punkty za kryterium cena + Punkty za kryterium liczba placówek będących w dyspozycji
Wykonawcy

w

Polsce

+

Punkty

za

kryterium

liczba

w dyspozycji Wykonawcy w promieniu 4000 m od siedziby Zamawiającego.
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
…............................................................................................................................ ......................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
........................................................................................................................................................ .............................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….……………………………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

..........................................

..........................................

NIP

REGON

.....................................................................................................................................................................................
NR RACHUNKU BANKOWEGO
.....................................................................................................................................................................................
NAZWA BANKU, W KTÓRYM PROWADZONY JEST RACHUNEK
.....................................................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU WYKONAWCY

Oferta na organizowanie usług medycznych dla pracowników, pracowników tymczasowych i
zleceniobiorców NCBR
Nawiązując do postępowania prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.) na organizowanie usług
medycznych dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców NCBR, oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie na niżej określonych warunkach.
Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej dla Pracownika wynosi:
1) w

przypadku

Pakietu

Indywidualnego

Podstawowego

(słownie:……………….) złotych,
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2) w

przypadku

Pakietu

Indywidualnego

Rozszerzonego

-

………………………….

(słownie:……………….) złotych.
Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej dla Pracownika, za wszystkie osoby objęte danym pakietem,
wynosi:

1) w

przypadku

Pakietu

Rodzinnego

Podstawowego

-

……………………………..

Rozszerzonego

-

……………………………..

(słownie:……………….) złotych,
2) w

przypadku

Pakietu

Rodzinnego

(słownie:……………….) złotych.
Cena

oferty*

(suma

wartości

miesięcznej

opłaty

abonamentowej

ww.

pakietów)

………………………………….. (słownie:……………….) złotych.
* Cena oferty jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym
m.in. ewentualne upusty i rabaty).
1.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści ogłoszenia oraz załączników będących jego
integralną częścią.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu i w załącznikach będących jego
integralną częścią.

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i załącznikami będącymi jego
integralną częścią.

4.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego.

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą …… 1dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6.

Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia
w zakresie2 ………..powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.

1

2

Nie mniej niż 30 dni
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części
prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
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7.

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
9. Niniejszym oświadczam(-my), iż3:

nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp i w załączeniu
przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imienne

3

Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia
WYKAZ PLACÓWEK MEDYCZNYCH W PROMIENIU 4000 M OD SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.
5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907z
późn. zm.), którego przedmiotem jest „organizowanie usług medycznych dla pracowników, pracowników
tymczasowych i zleceniobiorców NCBR", oświadczamy, że na dzień składania ofert dysponujemy n.w.
placówkami położonymi w promieniu 4000 m od siedziby Zamawiającego
L.p.

Nazwa placówki
medycznej

Adres

Telefon
kontaktowy

Łączna liczba placówek

Uwaga;
Należy podać wszystkie placówki własne Wykonawcy oraz wszystkie placówki będące w dyspozycji Wykonawcy.
Miejscowość ....................................... ..dnia

...................................................................................
(data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na
pieczęci imiennej )
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia

WYKAZ PLACÓWEK MEDYCZNYCH NA OBSZARZE RP
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 5a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn.
zm.), którego przedmiotem jest „organizowanie usług medycznych dla pracowników, pracowników

tymczasowych i zleceniobiorców NCBR", oświadczamy, że na dzień składania ofert na terenie całego kraju
dysponujemy następującymi placówkami medycznymi:

L.p.

Nazwa placówki
medycznej

Adres

Telefon
kontaktowy

Łączna liczba placówek
Uwaga;
Należy podać wszystkie placówki własne Wykonawcy oraz wszystkie placówki będące w dyspozycji Wykonawcy.
Miejscowość ...................................... ..dnia

...................................................................................
(data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci
imiennej )
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia

Istotne postanowienia UmowyNR …

zawarta w dniu ………………… 2015 r. w Warszawie
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a,
działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, ze zm.), zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………–……………………………….,
a
………………………………………………………, z siedzibą w …………………………… (…-…) przy
ul. ……………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………, pod nr KRS …………………, NIP:
…………………, REGON: …………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
……………………………–……………………………….,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
o następującej treści:

Postanowienia ogólne
§ 1.
Ilekroć w Umowie używa się zwrotu:
1) Pracownik – należy przez to rozumieć pracowników, pracowników tymczasowych i
zleceniobiorców

Zamawiającego,

w tym pracowników tymczasowych, wskazanych imiennie przez Zamawiającego w Wykazie
uprawnionych, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, dalej „Wykaz Uprawnionych”;
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2) Członek Rodziny Pracownika – należy przez to rozumieć partnera życiowego pracownika
(współmałżonka/konkubenta/konkubinę bez względu na płeć) oraz dzieci własne, przysposobione
lub przyjęte na wychowanie dzieci Pracownika i/lub współmałżonka/konkubenta/konkubiny,
będące na jego utrzymaniu do ukończenia 18 roku życia lub do 25 roku życia, uczące się lub
studiujące w trybie dziennym, wskazane imiennie w Wykazie Uprawnionych;
3) Usługi – należy przez to rozumieć usługi kompleksowej opieki medycznej świadczone na rzecz
Pracownika lub Członka Rodziny Pracownika, których szczegółowy zakres opisany jest
w Załączniku nr 1 do Umowy;
4) Umowa – należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami stanowiącymi jej
integralną część;
5) Uprawniony – należy przez to rozumieć Pracownika lub Członka Rodziny Pracownika
wskazanych imiennie w Wykazie Uprawnionych;
6) Placówka – należy przez to rozumieć placówkę medyczną, podmiot wykonujący działalność
leczniczą udostępniony przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy.
Przedmiot Umowy
§ 2.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy polegającego na organizowaniu na
rzecz Uprawnionych Usług, których zakres określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego
kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

2.

Usługi będące przedmiotem Umowy realizowane będą przez Wykonawcę w Placówkach wskazanych w
Załączniku nr 3 do Umowy, w określonym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania
Placówkom stosownych informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy
oraz przekazywania Placówkom aktualnych Wykazów Uprawnionych objętych świadczeniem Usług.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z następującymi zasadami:
1) Wykonawca udostępni, czynną całą dobę infolinię, w formie telefonicznego kontaktu
ogólnopolskiego pod nr tel. …………….. oraz dodatkowo nr tel. stacjonarnego lub komórkowego,
dostępnych dla wszystkich Uprawnionych do korzystania z Usług, niezależnie od miejsca ich
pobytu na terenie Polski,
2) rezerwacja terminów korzystania przez Uprawnionych z Usług, będzie odbywała się
w formie telefonicznej rezerwacji wizyty bądź za pośrednictwem dedykowanego systemu
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elektronicznego na konkretny dzień o konkretnej godzinie w konkretnej Placówce lub jeśli warunki
Wykonawcy to przewidują poprzez osobistą rejestrację w Placówce,
3)

za pośrednictwem infolinii bądź dedykowanego systemu elektronicznego będzie możliwa
koordynacja działań objętych Usługą, np. wezwanie karetki, lekarza na wizytę domową, wskazanie
najbliższej Placówki itp. oraz za jej pośrednictwem będzie udzielana informacja o danych
adresowych i telefonicznych dostępnych w ramach Usługi Placówek, zakresie usług medycznych
świadczonych w danej Placówce oraz o godzinach pracy danej Placówki,

4) będą zapewnione wizyty domowe – całodobowo – w miejscu wskazanym przez Uprawnionego (4
wizyty domowe rocznie dla jednego Uprawnionego w przypadku pakietu podstawowego oraz
nielimitowane wizyty domowe w przypadku pakietu rozszerzonego),
5) czas oczekiwania na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, w miejscowości wskazanej przez
Pracownika wynosić będzie nie więcej niż 1 dzień roboczy od daty rezerwacji wizyty, a w
wypadkach nagłych bezzwłocznie (lekarz dyżurny),
6) czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, innego niż wskazany w pkt 5, w miejscowości
wskazanej przez Pracownika wynosić będzie nie więcej niż 7 dni roboczych od daty rezerwacji
wizyty, a w wypadkach nagłych bezzwłocznie,
7) czas oczekiwania na wykonanie badania diagnostycznego oraz laboratoryjnego, w miejscowości,
wskazanej przez Pracownika wynosić będzie nie więcej niż 21 dni od daty rezerwacji badania, a w
wypadkach nagłych bezzwłocznie,
8) Uprawniony będzie miał zapewnioną gwarancję kontynuacji leczenia (umówienia się na wizytę
kontrolną) u lekarza prowadzącego, w przypadku wydania przez niego właściwego skierowania,
pod warunkiem, że umówienie wizyty nastąpi w przeciągu 7 dni od uzyskania skierowania.
9) Uprawnieni będą mieli możliwość korzystania z Usług we wszystkich Placówkach medycznych
udostępnionych przez Wykonawcę na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem
województwa mazowieckiego,
10) nie będzie ograniczeń w korzystaniu z Usług przez Uprawnione, które zaszły w ciążę przed datą
zawarcia Umowy, chorych na choroby przewlekłe i choroby, które rozpoczęły się przed dniem
zawarcia

Umowy

w

zakresie

i laboratoryjnych z wyłączeniem:

konsultacji

lekarskich

i

badań

diagnostycznych
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a)

diagnozowania i leczenia bezpłodności i wszelkich form sztucznego zapłodnienia lub aborcji (z
powodów pozamedycznych);

b)

operacyjnej korekcji wad wzroku;

c)

zakupu okularów optycznych (szkła korekcyjne i oprawki) lub szkieł kontaktowych;

d)

operacji kosmetycznych;

e)

leczenia AIDS i chorób związanych z AIDS;

f)

lekarstw i środków medycznych (z wyjątkiem użytych w nagłych przypadkach);

g)

transplantacji organów i tkanek;

h)

dializ;

i)

zakupu i wszczepienie sztucznych organów, np. sztucznego serca;

j)

zmiany płci (bez względu na powód);

k)

leczenia lub kontynuacji leczenia po dacie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub
wygaśnięcia prawa Uprawnionego do korzystania z Usług;

l)

leczenia związanego z bezpośrednimi skutkami i długotrwałymi następstwami używania
narkotyków, nadużywania alkoholu, leków i innych substancji nie zlecanych przez lekarza;
zatruć alkoholem, narkotykami, lub innymi środkami odurzającymi;

m) badań i konsultacji zleconych przez lekarza innego niż konsultant Wykonawcy oraz

wykonywanych na życzenie Uprawnionego bez wskazań medycznych;
11) Uprawnieni otrzymają karty imienne lub inne identyfikatory (e-karty), na podstawie których będą
identyfikowani jako osoby uprawnione do korzystania z Usług z zakresu Pakietu Podstawowego
lub Pakietu Rozszerzonego, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, dalej „Pakiet”, w
Placówkach,
12) Uprawnieni zostaną objęci Usługami w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostali
wskazani imiennie w Wykazie Uprawnionych – z wyłączeniem Pracowników i Członków Rodziny
Pracownika, którzy zostaną objęci Usługami od 16.12.2015 r. – brak jakichkolwiek okresów
karencji dla Pracowników i Członków Rodziny Pracownika,
13) Uprawnieni będą mogli zrezygnować z korzystania z Usług bądź jednorazowo dokonać zmiany
w ramach Pakietów z miesiąca na miesiąc bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego
tytułu, w tym konsekwencji w wymiarze finansowym,
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14) po dokonaniu całkowitej rezygnacji z korzystania z Usług, Uprawnieni nie będą mieli możliwości
ponownego przyłączenia w okresie trwania Umowy.
15) Uprawnieni nie będę zobligowani do wypełniania ankiet o treści medycznej na potrzeby
Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że powierzy niżej wymieniony zakres zamówienia

4.

podwykonawcy................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część zamówienia, którą
wykonuje przy pomocy podwykonawcy. (Zapis zostanie wprowadzony do umowy, o ile Wykonawca w w
Formularzu oferty oświadczył, że powierzy określony zakres zamówienia podwykonawcy.).
Oświadczenia Wykonawcy
§ 3.
1.

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie i wszelkie uprawnienia do wykonywania Umowy oraz zobowiązuje się do
wykonania Umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności,
2) posiada przeszkolony i wykwalifikowany personel – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa,
3) posiada niezbędne wyposażenie i aparaturę medyczną w pełni sprawną i dopuszczoną do
użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
4) zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w wykonaniu obowiązków wynikających z
Umowy,
5) posiada

wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego na

podstawie ustawy na z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013
r., poz. 217, ze zm.) lub usługi medyczne realizowane będą, za pośrednictwem podmiotów,
posiadających ww. wpis.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia ciągłości wykonywanych Usług stanowiących
przedmiot Umowy.
Zasady wykonywania przedmiotu Umowy
§ 4.
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1.

Zamawiający przekaże Wykonawcy Wykaz Uprawnionych najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

2.

Strony zgodnie postanawiają, że podczas obowiązywania Umowy zmianie może ulegać skład osobowy
i liczba Uprawnionych – z uwzględnieniem postanowień poniższych. Wszelkie zmiany w Wykazie
Uprawnionych nie stanowią zmiany treści Umowy.

3.

Zmiana Wykazu Uprawnionych dokonywana będzie przez Zamawiającego w formie elektronicznej,
poprzez

doręczenie

zaktualizowanego

Wykonawcy

Wykazu

do

……….….

Uprawnionych

ze

dnia

skutkiem

każdego
na

1

miesiąca

dzień

kalendarzowego

następnego

miesiąca

kalendarzowego, następującego po dacie doręczenia Wykonawcy zaktualizowanego Wykazu
Uprawnionych. Nieprzedłożenie zaktualizowanego Wykazu Uprawnionych oznacza, że obowiązuje
ostatni przekazany przez Zamawiającego Wykaz Uprawnionych.
4.

Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe Uprawnionych (imię, nazwisko, PESEL, datę
urodzenia, miejsce zamieszkania, dodatkowo w przypadku Członka Rodziny Pracownika stopień
pokrewieństwa) w celu ich zakodowania na kartach imiennych lub innych identyfikatorach
uprawniających do korzystania z Usług.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych, o których mowa w ust. 4,
i nieprzekazywania ich osobom trzecim oraz do ich wykorzystania wyłącznie w celu wydania kart
imiennych lub innych identyfikatorów uprawniających do korzystania z Usług. Wykonawca
zobowiązuje się do postępowania z danymi osobowymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, a w szczególności do zapewnienia ich
prawidłowej ochrony.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania Wykazu Placówek stanowiącego
Załącznik nr 3 do Umowy. Aktualny Wykaz Placówek udostępniony będzie na stronie internetowej
Wykonawcy.
§ 5.

1.

Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania w formie pisemnej uwag i zastrzeżeń dotyczących
wykonywania

przez

Wykonawcę

przedmiotu

Umowy,

a

Wykonawca

zobowiązany

jest

w terminie 14 dni od doręczenia przedmiotowych uwag, udzielić Zamawiającemu pisemnych
wyjaśnień w tym zakresie.
2.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego oraz
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Uprawnionych w związku z realizacją Umowy, zaistniałe na skutek działania siły wyższej lub
z innych udokumentowanych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jak również na skutek
niezastosowania

się

Uprawnionego

do

udokumentowanych

zaleceń

lekarza

wydawanych

w ramach świadczonych Usług.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zaznajomienia Pracowników z zakresem Usług poprzez przekazanie
im materiałów informacyjnych opracowanych i dostarczonych przez Wykonawcę.
4.

Zamawiający może domagać się od Wykonawcy następujących kar umownych:

1)

do … kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu Umowy, za każdy przypadek naruszenia, z wyłączeniem sytuacji określonych w pkt. 2-5,

2)

do … kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy, w przypadku niezapewnienia działania infolinii, o której
mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia,

3)

do … kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy, w przypadku ograniczenia dostępności Usług objętych
Umową, za każdy przypadek naruszenia,

4)

do … kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy, w przypadku nieodpowiedniej jakości świadczonych lub
dostępnych Usług, za każdy przypadek naruszenia,

5)

do … kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad
poufności, o których mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

5.

Zamawiający może domagać się kar umownych, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4, wyłącznie w
przypadku gdy Wykonawca, mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do
zmiany sposobu wykonywania Umowy lub usunięcia skutków jej nienależytego wykonania, nie czyni
tego w terminie określonym w tym wezwaniu. W wezwaniu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
termin umożliwiający w sposób rzetelny usunięcie wskazanych nieprawidłowości, liczony od dnia
otrzymania tego wezwania.

6.

Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

7.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
Osoby koordynujące realizację Umowy
§ 6.

1.

Ze

strony

Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów we wszelkich sprawach związanych
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z wykonaniem Umowy jest/ są: ………………………………..nr tel………………………..
2.

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów we wszelkich sprawach związanych
z wykonaniem Umowy jest/są …………………………………. nr tel……………………..

3.

Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana wskazanych powyżej osób, nie stanowi zmiany treści Umowy.
Wynagrodzenie
§ 7.

1.

Strony zgodnie postanawiają, że wartość Umowy nie przekroczy kwoty ………………… zł (słownie:
…………………) brutto, która stanowi górną granicę, do jakiej Zamawiający zobowiązany jest do
zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy..

2.

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty, o której mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania
Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie
odszkodowawcze z tego tytułu.

3.

Z tytułu należytego wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości równej iloczynowi opłat abonamentowych
określonych w ust. 5 i liczby poszczególnych Pakietów wykupionych przez Pracowników, na rzecz
których Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługi w danym miesiącu kalendarzowym – bez
względu na faktyczną ilość lub wartość Usług otrzymanych przez Uprawnionych.

4.

Kwota wynagrodzenia określona w ust. 3 zaspokaja wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z
tytułu wykonania Umowy.

5.
1)

Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej dla Pracownika wynosi:
w

przypadku

Indywidualnego

Podstawowego

–

…………………….……..

Indywidualnego

Rozszerzonego

–

………………………….

Pakietu

(słownie:……………….) złotych,
2)

w

przypadku

Pakietu

(słownie:……………….) złotych,
6.

Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej
dla Pracownika, za wszystkie osoby objęte danym pakietem wynosi:

1)

w przypadku Pakietu Rodzinnego Podstawowego – ……………………………..
(słownie:……………….) złotych,

2)

w przypadku Pakietu Rodzinnego Rozszerzonego – ……………………………..
(słownie:……………….) złotych.
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7.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, płatne jest w okresach miesięcznych. Do wynagrodzeni a
nie zostanie doliczony podatek VAT, bowiem usługi medyczne sklasyfikowane pod pozycją 85.12
Polskiej

Klasyfikacji

Wyrobów

i

Usług

w

załączniku

nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054, ze zm.), w dniu zawarcia Umowy są zwolnione od tego podatku.
8.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zostanie skalkulowane proporcjonalnie do okresu (liczby
dni) trwania Umowy w pierwszym miesiącu jej obowiązywania.

9.

Wysokość określonych w ust. 5 miesięcznych opłat abonamentowych nie może ulec zwiększeniu w
okresie obowiązywania Umowy i nie podlega waloryzacji, niezależnie od liczby Uprawnionych do
korzystania z Usług.

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i doręczonej
faktury.
11. Za termin wypłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Wykonawca

nie

może

bez

zgody

Zamawiającego

przenieść

wierzytelności

wynikających

z Umowy na osobę trzecią.
Okres obowiązywania Umowy
§ 8.
1. Termin realizacji przedmiotu Umowy obejmuje okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
z zastrzeżeniem, iż Usługi będą świadczone w okresie od dnia 16.12.2015 r. do dnia 15.12.2016 r.
2. W przypadku wcześniejszego wykorzystania kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 7 ust. 1
Umowy, Umowa wygasa.
3. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w terminie
realizacji przedmiotu Umowy wskazanym w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy o kolejne 12 miesięcy. O zamiarze skorzystania
z tego prawa, Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 1 miesiąc przed upływem
terminu realizacji przedmiotu Umowy wskazanego w ust. 1.

Rozwiązanie Umowy
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§ 9.
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2.

Zamawiający może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie jej
niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę, który mimo uprzedniego
pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Umowy lub
usunięcia skutków jej niewykonania lub nienależytego wykonania, nie czyni tego w terminie
określonym w tym wezwaniu . W wezwaniu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
umożliwiający w sposób rzetelny usunięcie wskazanych nieprawidłowości, liczony od dnia otrzymania
tego wezwania.

3.

Wykonawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie zwłoki
Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia przez okres co najmniej 30 dni, pod warunkiem
bezskutecznego upływu dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu zapłaty, liczonego od dnia
dostarczenia przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

4.

W przypadku rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w ust. 2 – 3, Wykonawcy przysługuje
jedynie wynagrodzenie należne mu za Usługi wykonane do dnia rozwiązania Umowy.

5.

Oświadczenie Strony o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10.
Zmiana Umowy

1. Strony zgodnie ustalają, że zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty jest

dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia
na etapie podpisywania Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności:
1) zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, tj. w szczególności:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zm.);
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
jeżeli zmiany te miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Postanowienia końcowe
§ 11.
1.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

2.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z
2014 r. poz. 121, ze zm.).

3.

Spory, które wynikną w związku z wykonywaniem Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi
właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.

W razie sprzeczności postanowień Umowy z treścią

załączników, stosuje się postanowienia

Umowy.
5.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do (kopia).

2)

Załącznik nr 2 – Wykaz Uprawnionych z podziałem na poszczególne Pakiety oraz Pracowników i
Członków Rodzin Pracowników

3)

Załącznik nr 3 – Wykaz Placówek

Zamawiający

Wykonawca

…………………….…….….…….…

…………………….…….….…….…

