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Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 

Zamawiający: Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej 

dla postępowania prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem  platformy 
zamówieniowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

w trybie podstawowym bez negocjacji 

 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej 

niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro. 

„Świadczenie usług medycznych dla pracowników UKE”, 

nr sprawy: BA.WZP.26.16.2022 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-zamówienia. 

 

Opracowane przez Komisję przetargową w składzie: 
1. Przewodniczący Komisji – Renata Pieńkowska; 
2. Członek Komisji – Małgorzata Jankowska; 
3. Sekretarz Komisji – Sylwia Walewska.              
  

https://ezamowienia.gov.pl/pl/
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Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego 

Zamawiający: Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9,  

01-211 Warszawa; 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Sylwia Walewska, tel. 22 534 92 28 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl;  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 
dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: 
https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/. 

Adres Platformy za pośrednictwem, której Wykonawca składa/składać będzie ofertę: 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

 

Rozdział 2 – Ochrona danych osobowych 

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

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 uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, adres siedziby: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, numer telefonu: 
+48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162. 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej: adres e-mail: iod@uke.gov.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu podstawowego, pn. Świadczenie usług medycznych dla 
pracowników UKE -BA.WZP 26.16.2022. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp. 
5) Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona 
dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada 
jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych). 

Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do 
odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy 
administracji, sądy, służby państwowe), podmiotom, które przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy 
teleinformatyczne Zamawiającego), a także innym administratorom przetwarzającym 
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dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub 
kurierską). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku 
do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana 
- przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe 
będą przechowywane do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach 
kancelaryjno-archiwalnych Zamawiającego, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

8) Posiada Pani/Pan prawo: 
a) uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pana/Pani dane osobowe, a 

jeżeli ma to miejsce uzyskanie na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści danych 
oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; w przypadku gdy wykonanie 
tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, 
zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) uzyskania kopii danych osobowych, 
c) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może 
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników, 

d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

9) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 RODO.  

10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

Rozdział 3 - Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z 
art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej „ustawą Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 
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2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 
jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 
elektronicznych. 

6. Zamawiający wymaga, że przy realizacji przedmiotu umowy co najmniej jedna osoba 
pełniąca nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie przez Wykonawcę 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez cały czas trwania umowy, w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). 

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonującej wskazane w punkcie 
powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem tej osoby, imię i nazwisko tej osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO, 
tj. w szczególności bez adresu, nr PESEL pracownika. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP. 
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9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. 

 

Rozdział 4 - Opis przedmiotu zamówienia 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 

Kod Nazwa 

85100000-0  Usługi ochrony zdrowia 

85121000-3 Usługi medyczne 

85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników Centrali UKE 
w Warszawie oraz w Delegaturach UKE w Białystoku, Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach, Krakowie, 
Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Siemianowicach Śląskich lub 
Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze. 

Zamówienie składa się z dwóch części: 

Część 1 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie profilaktycznej opieki nad kandydatami do 
pracy oraz pracownikami Zamawiającego, w tym przeprowadzenie wymienionych w 
wycenie dla Części 1 zamówienia badań diagnostycznych, badań laboratoryjnych oraz 
konsultacji specjalistycznych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także 
udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i komisjach powypadkowych. 
Zasady przeprowadzania tych badań zostały określone w § 1 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 
maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U z 2021 r. poz. 1162). 

Wskazana ilość badań w wycenie dla Części 1 zamówienia jest ilością planowaną i może ulec 
zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.   

Wykonawca przedmiotu zamówienia musi zapewnić realizację usługi w placówkach własnych 
lub w placówkach współpracujących mających siedzibę w miastach tj.: Białystok, Bydgoszcz, 
Gdynia, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Siemianowice 
Śląskie lub Katowice, Wrocław, Zielona Góra.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca 
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

Część 2 zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dodatkowego pakietu usług zdrowotnych 

1. Konsultacje Specjalistyczne 
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Wykonawca zapewnia konsultacje specjalistyczne, które obejmują poradę lekarza specjalisty 
wraz z czynnościami niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji 
terapeutycznej, monitorowania leczenia, wystawianie recept refundowanych na leki i 
materiały medyczne oraz wystawianie zaświadczeń ostanie zdrowia i niezdolności do pracy. 

2. Opieka lekarska nad przebiegiem ciąży oraz nad noworodkiem 

Opieka obejmuje opiekę wybranego lekarza specjalisty w tej dziedzinie, konieczne konsultacje 
z lekarzami specjalistami oraz położnymi, niezbędne badania diagnostyczne i laboratoryjne 
przewidziane w harmonogramie i karcie ciąży oraz czynne poradnictwo zdrowotne z zakresu 
fizjologii przebiegu ciąży i porodu oraz opieki nad noworodkiem. 

3. Zabiegi medyczne. 

4. Zabiegowa Opieka Pielęgniarska. 

5. Badania Laboratoryjne – skierowania od lekarzy Wykonawcy, lekarzy placówek 
współpracujących. 

6. Zabiegi Diagnostyczne – skierowania od lekarzy Wykonawcy i lekarzy placówek 
współpracujących. 

7. Badania Radiologiczne – skierowania od lekarzy Wykonawcy, lekarzy placówek 
współpracujących. 

8. NMR – Rezonans Magnetyczny – skierowania od lekarzy Wykonawcy i lekarzy placówek 
współpracujących. 

9. Badania USG – skierowania od lekarzy Wykonawcy, lekarzy placówek współpracujących. 

10. Badania endoskopowe – skierowania od lekarzy Wykonawcy i lekarzy placówek 
współpracujących. 

11. Badania czynnościowe – skierowania od lekarzy Wykonawcy i lekarzy placówek 
współpracujących. 

12. Rehabilitacja układu ruchu. 

13. Wizyty domowe lekarzy internistów i pediatrów na terenie Polski. 

14. Świadczenie usług pogotowia ratunkowego na terenie Polski. 

15.Świadczenie usług medycznych na terenie Polski. 

Wykonawca będzie wykonywać usługi medyczne bez zbędnej zwłoki, zgodnie ze standardami, 
które stanowią: 

w ośrodkach medycznych Wykonawcy średni czas na oczekiwanie na pierwszy wolny termin 
licząc od chwili zgłoszenia zapotrzebowania na usługę – umówienie przez Call Center, wynosi: 

maksymalnie 2 dni w specjalnościach: 

- internista 

- lekarz medycyny rodzinnej 

- pediatra – poradnia dla dzieci chorych; 

maksymalnie 14 dni w pozostałych specjalnościach. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 
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Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osoby, która będzie pełnić funkcję Koordynatora odpowiedzialnego za 
prawidłową realizację zamówienia. 

Do zadań osoby pełniącej funkcję Koordynatora należało będzie w szczególności udzielanie 
natychmiastowej pomocy, jeśli pojawią się trudności przy realizacji zamówienia. 
Koordynator będzie udzielał Zamawiającemu wszelkich informacji związanych z 
organizacją wykonywanych usług w każdej sytuacji, gdy powstanie potrzeba przekazania 
uwag, wyjaśnienia wątpliwości, czy powzięcia przez Zamawiającego informacji o 
niezgodnych z warunkami umowy działaniach Wykonawcy. Koordynator dostępny będzie 
pod telefonem komórkowym i adresem e-mail. Koordynator na bieżąco będzie 
monitorował realizację obsługi zgłoszeń przekazanych przez osoby uprawnione oraz 
będzie kontrolował prawidłowość realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

W trakcie realizacji zamówienia, w każdym przypadku powzięcia wiadomości o braku 
respektowania zatrudnienia na umowę o pracę, Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osoby wykonującej wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonującej wskazane w punkcie 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem tej osoby, imię i nazwisko tej osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
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zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c 
RODO, tj. w szczególności bez adresu, nr PESEL pracownika. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w punkcie 1 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w punkcie 1 czynności. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Rozdział 5 - Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 24 miesięcy lub 
do wyczerpania środków w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

Rozdział 6 - Informacje dotyczące ofert częściowych  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 
dowolnie wybraną liczbę części zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

Rozdział 7 – Warunki udziału w postepowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w 
postepowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 
warunki udziału w postępowaniu: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający, nie stawia warunku w powyższym zakresie 
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
a) złoży wydruk poświadczający posiadanie wpisu do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w 
ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 
2021 r., poz. 711); 

3) sytuacja ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający, nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia – 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wykonał:  

 składając ofertę na Część 2 zamówienia – zrealizował co najmniej jedną 
usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia (tj. polegające na świadczeniu 
usług dodatkowej opieki medycznej), o wartości co najmniej 300.000 zł brutto 
(słownie: trzysta tysięcy złotych); 

 
i przedstawi dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie (forma referencji). Podane wartości muszą dotyczyć jednego 
zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej umowy). Wykaz 
stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W 
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza Oferty) lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, o którym mowa powyżej potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
oraz określa w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych 
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lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach wskazanych w art. 
118 – 123 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 8 – Fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5,7 
ustawy Pzp, tj.: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

4) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych dowodów; 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 
nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie 
wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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Rozdział 9 – Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oaz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe 
środki dowodowe) 

1. Do Formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076, 1086), z 
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ; 

2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w 
rozdziale 7 ust. 2 pkt 4 SWZ - wykazu usług (sporządzonego wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 7 do Formularza Oferty) wykonanych, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli 
Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych 
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w 
których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio 
uczestniczył lub uczestniczy. 
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3) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w 
rozdziale 7 ust.  2 pkt 2 SWZ – wpis do rejestru wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711); 

4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, 
sporządzonych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt. 4 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie 
wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 4 zastępuje się je w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
dane umożliwiające dostęp do tych środków, 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 
przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie. 

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia – art. 274 ust 2 ustawy Pzp. 
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Rozdział 10 – Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

2. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia. 

3. Wykonawca wskaże w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć ewentualnym podwykonawcom i poda nazwę firm podwykonawców, o ile są 
już znani. 

4. Zamawiający może zbadać czy nie zachodzą wobec podwykonawcy nie będącego 
podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 
109. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 
podwykonawcy.  

5. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę 
pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. W przypadku braku takiej informacji w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że 
Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie bez udziału podwykonawców. 

 

Rozdział 11 – Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (spółki cywilne/Konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które czynności (dostawy/usługi/roboty budowlane) 
wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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Rozdział 12 – Sposób komunikacji elektronicznej oraz wyjaśnienia treści SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie 
ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a 
Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się 
środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą  
elektroniczną przy użyciu: 

a. E-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/  

b. poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 

Wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zamieszczane będą na 
stronie Zamawiającego tj. https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 
posiadać konto na e-zamowieniach. Wykonawca posiadający konto na e-zamówieniach ma 
dostęp do zakładek Formularze do komunikacji oraz zakładki oferty/wnioski. 

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Instrukcjach interaktywnych zamieszczonych na e-zamówieniach. 

4. (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-w-
postepowaniu-3.2_20211016.pdf ) 

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż 
oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanych formularzy dostępnych na e-zamówieniach lub za pomocą poczty 
elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl . Korespondencja przesłana za 
pomocą tych formularzy i poczty elektronicznej nie może być szyfrowana. We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem ogłoszenia (BZP). 

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie. 

7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę 
informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu poczty elektronicznej. 
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9. Wykonawca może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z  wnioskiem 
o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 
dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego 
terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. 
wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym 
mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pomocą formularza do 
komunikacji zamieszczonych na e-zamówieniach lub za pomocą poczty elektronicznej na adres 
e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl  . W temacie korespondencji należy podać numer i 
nazwę postępowania. Treść wniosków wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej (https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/), bez ujawniania źródła wniosku. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ. 

13. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SWZ. Dokonaną 
zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

14. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

 

Rozdział 13 – Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne 
dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów 

1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu 
zaufanego lub podpisu osobistego. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz zaszyfrowana. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym metoda jej szyfrowania, opisany został w udostępnionej 
przez Urząd Zamówień Publicznych „Instrukcji interaktywnej” dostępnej na e-
zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-
3.2_20211016.pdf ). 

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie zawartość 
powyższego folderu (wraz z samym folderem) Wykonawca umieści w pliku archiwum .zip, 
po czym zaszyfruje go za pomocą narzędzia udostępnionego w szczegółach niniejszego 
postępowania na e-zamówieniach. 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 
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Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 
osobnym pliku o nazwie: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. 
Wykonawca zobowiązany będzie, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji, zgodnie z 
postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

Uwaga: Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że 
zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia poniższe 
warunki, określone w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.: ma 
charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada 
wartość gospodarczą, oraz jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania 
z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 
działania w celu utrzymania ich w poufności. 

6. W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą 
tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym 
osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje 
powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie 
dowiedzieć. 

7. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

8. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 

1) przekazywanych po otwarciu ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp,  
2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów, 
3) cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty. 

9. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych 
wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

10. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 
informacje wymagane w Formularzu oferty. 
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11. Do oferty należy dołączyć: 

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa 
pełnomocnik; 

2) Formularz oferty – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ 
(podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub 
podpisem osobistym); 

3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu 
warunków w postępowaniu, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – 
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem 
osobistym);  

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy. Składa Wykonawca w 
przypadku, gdy polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego 
zasoby (wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). Dokument należy 
złożyć w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
profilem zaufanym lub podpisem osobistym przez podmiot udostępniający. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 
zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 
składa również oświadczenia stanowiące Załącznik 5 do SWZ. 

12. Formularz oferty oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale (t.j. w formie 
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 
jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o 
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie 
może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

14. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, 
konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z 
treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez 
osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego 
z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem 
zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej 



18 
 

dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób 
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. 

 

Rozdział 14 – Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 
umowy określonymi w niniejszej SWZ.  

3. Cena podana na Formularzu oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez 
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, a także żadna cena jednostkowa nie może mieć 
wartości 0,00 złotych. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 
w trakcie realizacji zamówienia. 

8. Jeżeli została złożona  oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 
kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

 

Rozdział 15 – Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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Rozdział 16 – Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 23.04.2022r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Rozdział 17 – Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za 
pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/  

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski, która znajduje 
się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Sposób złożenia 
oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach 
(https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf). 

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 25.03.2022 r. do 
godziny 10:00. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne części zamówienia. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

7. W celu wycofania złożonej oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać 
zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk wycofania oferty. Po potwierdzeniu oferta 
zostanie wycofana i będzie można pobrać dokument potwierdzający wycofanie oferty, tzw. 
Elektroniczne Potwierdzenie Wycofania.  

8. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za 
pośrednictwem portalu e- zamówienia. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
interaktywnej  dostępnej na e-zamówieniach 
(https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf). 

9. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.03.2022 r. o godzinie 11:00. 

11. Otwarcie ofert jest niejawne. 

12. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 
sfinansowanie poszczególnych części zamówienia. 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf
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13. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

14. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

15. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 
otwarte; 

2) cenach na poszczególne części zamówienia lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

Rozdział 18 – Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami dla cz. I zamówienia: 

1) Cena brutto za realizację zamówienia - 80%, 

2) Liczba placówek świadczenia usługi – 20% 

1. W kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący wzór: 

 

Liczba punktów = 
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

x 80 
Cena brutto oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. W kryterium „Liczba placówek świadczenia usługi” Wykonawca otrzyma 1 punkt za każdą 

wskazaną w Wykazie miejsc świadczenia usługi placówkę ponad wymagane minimum, nie 

więcej jednak niż 2 punkty za wskazane placówki w danym mieście ponad wymagane 

minimum i nie więcej niż 20 punktów za wszystkie wskazane placówki ponad wymagane 

minimum. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Liczba 

placówek świadczenia usługi” wynosi 20 punktów. 

3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca świadczył usługi w co najmniej 1 placówce, 

w każdym w każdym z miast, tj.: Białystok, Bydgoszcz, Gdynia, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, 

Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Siemianowice Śląskie lub Katowice, Warszawa, 

Wrocław, Zielona Góra. 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami dla cz. II zamówienia: 

1) Łączna cena za abonament miesięczny – 50%: 

a) Pakiet I - pojedynczy (pracownik indywidualny), 
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b) Pakiet II - partnerski (pracownik + małżonek/ka lub 1 dziecko do 26 roku 
życia), 

c) Pakiet III - rodzinny (pracownik + małżonek/ka + dzieci do 26 roku życia); 

d) Pakiet IV - Senior 

2) Liczba placówek własnych Wykonawcy  – 30%; 

3) Liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy – 10%; 

4) Posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu rejestracji wizyt lekarskich 
(m.in. możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia 
dostępności do poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną, 
np. sms-ami lub e-mailami o wizytach) dostępnego we wszystkich placówkach 
Wykonawcy - 3%; 

5) Posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu obsługi dokumentacji 
pacjenta (m.in. historia chorób pacjenta, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, 
wykaz stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, inne 
ważne informacje o pacjencie) dostępnego we wszystkich placówkach Wykonawcy - 
3%; 

6) Posiadanie systemu hot-line w dyżurach 24h w celu umożliwienia konsultacji 
telefonicznej - 4%. 

 

Kryterium nr 1 

Ocena łącznej ceny za abonament miesięczny, w danej Części zamówienia, dokonywana 
będzie poprzez zsumowanie poszczególnych cen za oferowane Pakiety do ceny najniższej 
wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczane wg wzoru: 

C= Łączna cena najniższa wśród zaproponowanych przez Wykonawców X 50 

Cena oferty badanej 

 

Kryterium nr 2 

Ocena liczby placówek własnych Wykonawcy będzie dokonywana poprzez porównanie 
danych zawartych w ofertach. 

Punkty za kryterium będą obliczane wg wzoru: 

P= Liczba placówek własnych Wykonawcy badanej oferty X 30 

Największa liczba placówek spośród złożonych ofert 

 

 

Kryterium nr 3 

Ocena liczby placówek będących w dyspozycji Wykonawcy na terenie kraju, z usług których 
Zamawiający będzie mógł korzystać, będzie dokonywana poprzez porównanie danych 
zawartych w ofertach. 
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Punkty za kryterium będą obliczane wg wzoru: 

P= Liczba placówek badanej oferty X 10 

Największa liczba placówek spośród złożonych ofert 

 

 

Kryterium 5 

Ocena za posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu rejestracji wizyt lekarskich 
(m.in. możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia 
dostępności do poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną, np. sms-
ami lub e-mailami o wizytach) dostępnego w placówkach Wykonawcy dokonywana 
poprzez porównanie danych zawartych w ofertach. 

Podkryteria i ich znaczenie: 

Wykonawca nie posiada dostępu do systemu rejestracji wizyt lekarskich – Zamawiający 
przyzna 0 pkt. 

Wykonawca posiada dostęp do systemu rejestracji wizyt lekarskich – Zamawiający przyzna 
3 pkt. 

 

Kryterium 6 

Ocena za posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu obsługi dokumentacji 
pacjenta (m.in. historia chorób pacjenta, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz 
stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, inne ważne 
informacje o pacjencie) dostępnego w placówkach Wykonawcy (Warszawa lub Łódź – dana 
część zamówienia) będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w 
ofertach. 

Podkryteria i ich znaczenie: 

Wykonawca nie posiada dostępu do systemu obsługi dokumentacji pacjenta – 
Zamawiający przyzna 0 pkt. 

Wykonawca posiada dostęp do systemu obsługi dokumentacji pacjenta – Zamawiający 
przyzna 3 pkt. 

 

Kryterium 7 

Ocena za posiadanie systemu hot-line w dyżurach 24h w celu umożliwienia konsultacji 
telefonicznej z personelem medycznym w placówkach Wykonawcy będzie dokonywana 
poprzez porównanie danych zawartych w ofertach. 

Podkryteria i ich znaczenie: 

Wykonawca nie posiada dostępu do systemu obsługi dokumentacji pacjenta – 
Zamawiający przyzna 0 pkt. 

Wykonawca posiada dostęp do systemu obsługi dokumentacji pacjenta – Zamawiający 
przyzna 4 pkt. 
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska 
najkorzystniejszy bilans kryteriów, czyli uzyska największą liczbę punktów. Punkty 
zostaną zsumowane i nie będą wynosiły więcej niż 100. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli 
zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych (art. 248 ust. 3 ustawy Pzp). 

 

Rozdział 19 – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

 

Rozdział 20 – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 21 – Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej 
zmiany 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załączniki nr 
8 oraz nr 9 do SWZ. 
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2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wskazanym we Wzorze 
Umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 
formy pisemnej. 

 

Rozdział 22 – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcom w toku postępowania  

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom 
postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie zgodnie z zapisami art. 514 ustawy 
Pzp i w terminie określonym w art. 515 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 23 – Załączniki do SWZ 

Nr Załącznika Nazwa Załącznika 

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2 

3  Formularz oferty 

4 Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu i spełnia warunki w postępowaniu z postępowania 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

5 Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 

6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
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7 Wykaz wykonanych/wykonywanych usług na spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu 

8 Wzór umowy dla cz. I zamówienia 

9 Wzór umowy dla cz. II zamówienia 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 
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Białystok ilość badań 17 15 7 12 7 11 13 13 15 13 13 13 13 5 

Bydgoszcz ilość badań 13 11 4 9 4 9 9 9 11 9 9 9 9 6 

Gdynia ilość badań 21 19 6 13 6 13 17 17 19 17 17 17 17 8 

Kielce ilość badań 12 10 7 9 7 8 8 8 10 8 8 8 8 6 

Kraków ilość badań 13 11 6 9 6 9 9 9 11 9 9 9 9 5 

Lublin ilość badań 17 15 7 14 7 13 13 13 15 13 13 13 13 8 

Łódź ilość badań 10 8 2 5 2 5 6 6 8 6 6 6 6 2 

Olsztyn ilość badań 16 14 4 12 4 11 12 12 14 12 12 12 12 6 

Opole ilość badań 11 9 4 6 4 6 7 7 9 7 7 7 7 2 

Poznań ilość badań 18 16 7 10 7 10 14 14 16 14 14 14 14 6 

Rzeszów ilość badań 15 13 5 12 5 12 11 11 13 11 11 11 11 6 

Siemianowice 

Śląskie lub 

Katowice 

ilość badań 27 25 11 19 11 16 23 23 25 23 23 23 23 6 
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Szczecin ilość badań 15 13 5 10 5 10 11 11 13 11 11 11 11 7 

Warszawa ilość badań 338 298 10 56 10 56 228 228 248 228 228 228 228 26 

Wrocław ilość badań 18 16 6 11 6 11 14 14 16 14 14 14 14 5 

Zielona Góra ilość badań 13 11 3 9 3 9 9 9 11 9 9 9 9 5 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2 

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

PAKIET PODSTAWOWY  

POGOTOWIE- Do osób, u których wystąpił ostry stan chorobowy wysyłana jest karetka.  

TRANSPORT SANITARNY - Na podstawie zlecenia lekarskiego zapewniony jest lądowy transport sanitarny na terenie całego 

kraju, jeżeli stan zdrowia pacjenta uniemożliwia skorzystanie z innego środka transportu. Transport sanitarny polega na 

przewiezieniu pacjenta z placówki lub do placówki medycznej i jest realizowany, gdy przewóz rozpoczyna się lub kończy w 

promieniu 25 km od centrum miasta, w którym Wykonawca posiada oddział , a także w promieniu 30 km od Centrum 

Warszawy.  

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA - Pacjenci mogą korzystać z konsultacji lekarzy prowadzących: internistę, pediatrę, specjalistę 

medycyny rodzinnej, ginekologa i okulistę. Profilaktyka polega na regularnych wizytach u lekarza prowadzącego, który na 

podstawie wywiadu rodzinnego, stylu życia, rodzaju wykonywanej pracy oraz innych uwarunkowań będzie mógł ocenić 

możliwość wystąpienia zagrożeń zdrowotnych i skieruje pacjenta na odpowiednie badania diagnostyczne. Raz w roku bez 

skierowania pacjent może wykonać: glukoza (na czczo), cholesterol całkowity, badanie ogólne moczu, morfologię z rozmazem 

automatycznym.  

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE - Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy specjalistów bez 

konieczności uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci. Konsultacje obejmują: wywiad, 

badanie przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego 

leczenia specjalistycznego. Pakiet obejmuje konsultacje następujących lekarzy: dermatolog, ginekolog, internista, kardiolog, 

laryngolog, lekarz medycyny rodzinnej, neurolog, okulista, pediatra, urolog, Pacjent ma możliwość odbycia konsultacji 

profesorskiej w zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza. E-WIZYTY - Dla pacjentów 

korzystających z pełnej wersji systemu on-line  Wykonawca zapewnia dodatkową możliwość uzyskania porady medycznej za 

pomocą chatu, wideo lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami. W ramach e-wizyty specjalista może udzielić porady 

profilaktycznej, postawić wstępną diagnozę, zinterpretować wyniki badań lekarskich, przedłużyć receptę, wystawić 

skierowanie na podstawowe badania laboratoryjne. Nielimitowany dostęp w ramach pakietu do danej specjalności 

gwarantuje tożsamy dostęp do ewizyty, w ramach grafików e-wizyt udostępnionych w systemie on-line.  

PROWADZENIE CIĄŻY - Wszystkie badania i konsultacje wykonywane są zgodnie ze schematem prowadzenia ciąży 

prawidłowej zalecanej przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. W ramach abonamentu pacjentka ma dostęp do 

bezpłatnych konsultacji i podstawowych badań laboratoryjnych zawartych w niniejszym pakiecie.  

ZABIEGI AMBULATORYJNE - Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. W 

przypadku zabiegów wykraczających poza zakres konsultacji dostępnych w pakiecie podstawowym pacjent pokrywa jedynie 

koszt konsultacji. Alergologia: immunoterapia - seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta); Chirurgia: cewnikowanie 

pęcherza moczowego, chirurgiczne opatrzenie rany, nacięcie ropnia, nacięcie żylaków odbytu, szycie rany, paznokieć 

wrastający, biopsja diagnostyczna zmiany skórnej, usunięcie cewnika, usunięcie ciała obcego, usunięcie kleszcza, usunięcie 

paznokcia, zdjęcie szwów po operacji, zmiana opatrunku po operacji; Dermatologia: biopsja diagnostyczna zmiany skórnej, 

usunięcie kleszcza Ginekologia: elektrokoagulacja ginekologiczna, krioterapia nadżerek, pobranie cytologii z szyjki macicy; 

Laryngologia: paracenteza ( przebicie błony bębenkowej), płukanie uszu, przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych, 

usunięcie ciała obcego z ucha, usunięcie ciała obcego z nosa, usunięcie ciała obcego z gardła, nacięcie ropnia, założenie 

przedniej tamponady nosa, usunięcie przedniej tamponady nosa; Okulistyka: usunięcie ciała obcego z rogówki, dobieranie 

soczewek kontaktowych, podanie leku do worka spojówkowego; iniekcja podspojówkowa; Ortopedia: iniekcja dostawowa z 

lekiem (Diprophos/Depo-Medrol); iniekcja do stawu biodrowego; nastawienie złamania, zwichnięcia, opaska 

unieruchamiająca (gips plastikowy), opaska unieruchamiająca (gips zwykły), opatrunki, punkcja, paznokieć wrastający, szycie 

rany powierzchniowej kończyn, założenie unieruchomienia, zdjęcie unieruchomienia; Reumatologia: iniekcja dostawowa bez 

kosztu leku; Urologia; cewnikowanie pęcherza moczowego, usunięcie cewnika; Gabinet zabiegowy: dożylny wlew kroplowy, 

iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne, śródskórna), inhalacje, opatrunki, zdjęcie szwów, wykonanie szczepienia, pomiar 

ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi. Użycie do ww. zabiegów materiałów lub środków medycznych takich jak: bandaże, , 
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opatrunki, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i nici chirurgiczne jest dla pacjenta bezpłatne. W przypadku użycia 

innych materiałów lub środków medycznych pacjent pokrywa ich koszt. PODSTAWOWE  

BADANIA LABORATORYJNE - W ramach abonamentu na podstawie skierowania wykonywane są: Hematologia i koagulologia: 

Morfologia z rozmazem automatycznym, Rozmaz ręczny krwi, Odczyn Biernackiego, Oznaczanie odsetka retikulocytów, Płytki 

krwi, Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), Czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka, INR/, Czas trombinowy (TT) w osoczu, 

Fibrynogen, Ilościowe oznaczenie antytrombiny III; Analityka: Mocz - badanie ogólne, Białko w DZM, Białko w moczu, Glukoza 

w DZM, Glukoza w moczu, Liczba Addisa w DZM, Kał - badanie ogólneBakteriologia: Gardło - posiew w kier. grzybów 

(drożdżopodobnych), Gardło - posiew z górnych dróg oddechowych beztlenowo, Gardło - posiew z górnych dróg 

oddechowych rozszerzony, Migdałki – posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony, Mocz - posiew; Biochemia: Albumina 

w surowicy, Aminotransferaza alaninowa (ALT), Aminotransferaza asparaginianowa (AST), Amylaza w moczu, Amylaza w 

surowicy, ASO (test ilościowy), Białko całkowite, Bilirubina całkowita w surowicy, Bilirubina pośrednia w surowicy, Cholesterol 

całkowity, Glukoza, Glukoza (po 1h po 50g glukozy), Glukoza (po 1h po 75g glukozy), Glukoza (po 1h po posiłku), Glukoza (po 

2h po 50g glukozy), Glukoza (po 2h po 75g glukozy), Glukoza (po 2h po posiłku), Kreatynina w DZM, Kreatynina w moczu, 

Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w DZM, Kwas moczowy w moczu, Kwas moczowy w surowicy, Diagnostyka chorób 

tarczycy: Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji,; Diagnostyka ginekologiczna: Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy.  

PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA – Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania 

diagnostyczne.: Audiogram, Badanie autorefrektometrem, Badanie widzenia przestrzennego, EKG spoczynkowe z opisem, 

Gonioskopia, Krzywa dobowa ciśnienia śródgałkowego, Komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego, 

Spirometria, Spirometria z próbą rozkurczową , Test Actim CRP, Tympanogram, Tonometria, RTG kostny: RTG czaszki (1 

projekcja), RTG czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, RTG podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok 

obocznych nosa, RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja), RTG oczodołów - 2 projekcje, RTG celowane na oczodół, RTG 

celowane na siodło tureckie, RTG kanału nerwu wzrokowego, RTG uszu wg Schillera (porównawcze), RTG stawów skoroniowo-

żuchwowych, RTG żuchwy PA + skos, RTG żuchwy (1 projekcja), RTG krtani, RTG kości nosa, RTG nosogardła , RTG tarczycy, 

RTG celowane na poszczególny krąg, RTG kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika), RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok, RTG 

kręgosłupa szyjnego - czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego- 

bok (1 projekcja), RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej (skolioza) AP, RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej AP+bok; 

RTG klatki piersiowej AP/PA, RTG klatki piersiowej - bok, RTG klatki piersiowej AP/PA + bok, RTG klatki piersiowej AP/PA + bok 

z kontrastem, RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc, RTG żeber - skos, RTG żeber AP/PA (1 projekcja), RTG żeber L+P 

(2 projekcje), RTG stawu barkowego AP, RTG stawu barkowego osiowe, RTG stawu barkowego transtorakalne, RTG stawu 

barkowego AP + osiowe, RTG stawów barkowych (porównawcze), RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze), RTG 

kości ramiennej AP+ bok, RTG stawu łokciowego AP + bok, RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze), RTG 

przedramienia AP+ bok, RTG nadgarstka AP + bok,- RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach, RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje), 

RTG nadgarstków AP (porównawcze), RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze), RTG ręki - bok/AP/skos (1 projekcja), RTG 

ręki AP + skos, RTG rąk AP (porównawcze), RTG rąk AP + skos (porównawcze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + 

osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki osiowe, RTG obojczyków porównawcze, RTG obojczyka AP, RTG mostka - bok, RTG 

mostka- bok + skos, RTG stawów mostkowoobojczykowych (1 projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG 

kręgosłupa piersiowo- lędźwiowego na stojąco AP (scolioza), RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP + bok 

(scolioza), RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok, RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa 

lędźwiowego skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5 - S1, RTG kości krzyżowej AP + bok, RTG kości 

ogonowej AP + bok, RTG kości ogonowej- bok/AP (1 projekcja), RTG stawów krzyżowo-biodrowych PA, RTG stawów krzyżowo-

biodrowych skosy (2 projekcje), RTG przeglądowej jamy brzusznej (1 projekcja), RTG jamy brzusznej celowane na przeponę 

(1 projekcja), RTG kości miednicy, RTG stawu biodrowego AP, RTG stawu biodrowego osiowe, RTG stawu biodrowego AP + 

osiowe , RTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze), RTG stawów biodrowych AP (porównawcze), RTG kości 

udowej AP + bok, RTG stawu kolanowego AP + bok, RTG stawów kolanowych AP+ bok (porównawcze), RTG stawów 

kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG stawów kolanowych tunelowe 

(porównawcze), RTG całych kończyn dolnych, RTG rzepki bok, RTG rzepki AP/PA, RTG rzepki AP/PA + bok, RTG rzepki osiowe, 

RTG rzepki L + P osiowe (porównawcze), RTG rzepki 3 kąty porównawcze (3 projekcje), RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje), RTG 

rzepki według Merchanta, RTG podudzia AP + bok, RTG stawu skokowego AP + bok, RTG stawu skokowego AP + bok 

porównawcze, RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost), RTG stopy AP + bok, RTG stopy - skos/bok (1 projekcja), RTG 

stóp AP/bok (porównawcze), RTG stóp AP + bok (porównawcze), RTG palca stopy AP + bok, RTG kości piętowej (1 projekcja), 

RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze), RTG kości piętowych osiowe + bok. SZCZEPIENIA - W ramach profilaktyki 

zdrowotnej wykonujemy nadobowiązkowe szczepienia, które obejmują koszt szczepionek przeciwko następującym 

chorobom: grypa, tężec i błonica. Do szczepień pacjenci kwalifikowani są przez lekarzy prowadzących. ZNIŻKI W ODDZIAŁACH  

- Osoby objęte programem posiadają zniżkę: 15% na pozostałe badania laboratoryjne, 15% na program 24 h dla zdrowia, 15% 
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na profilaktykę i doraźną pomoc stomatologiczną, 15% na stomatologię zachowawczą, 10% na pozostałe konsultacje 

specjalistyczne, usługi z zakresu rehabilitacji, operacji, badań diagnostycznych i innych nie zawartych w pakietach. Zniżki nie 

obejmują badań genetycznych, implantów, leków oraz materiałów użytych podczas operacji i zabiegów. Zniżki obowiązują na 

usługi zgodnie z zakresem oferowanym w Oddziałach obowiązującym w dniu zawarcia umowy.  

PAKIET PODSTAWOWY +  

POGOTOWIE- Do osób, u których wystąpił ostry stan chorobowy wysyłana jest karetka. 

 TRANSPORT SANITARNY - Na podstawie zlecenia lekarskiego zapewniony jest lądowy transport sanitarny na terenie całego 

kraju, jeżeli stan zdrowia pacjenta uniemożliwia skorzystanie z innego środka transportu. Transport sanitarny polega na 

przewiezieniu pacjenta z placówki lub do placówki medycznej i jest realizowany, gdy przewóz rozpoczyna się lub kończy w 

promieniu 25 km od centrum miasta, w którym Wykonawca posiada oddział , a także w promieniu 30 km od Centrum 

Warszawy.  

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA - Pacjenci mogą korzystać z konsultacji lekarzy prowadzących: internistę, pediatrę, lekarza 

medycyny rodzinnej, ginekologa i okulistę. Profilaktyka polega na regularnych wizytach u lekarza prowadzącego, który na 

podstawie wywiadu rodzinnego, stylu życia, rodzaju wykonywanej pracy oraz innych uwarunkowań będzie mógł ocenić 

możliwość wystąpienia zagrożeń zdrowotnych i skieruje pacjenta na odpowiednie badania diagnostyczne. Raz w roku bez 

skierowania, w Oddziałach Wykonawcy, pacjent może wykonać: glukozę (na czczo), cholesterol całkowity, badanie ogólne 

moczu, morfologię z rozmazem automatycznym.  

KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE - Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy 

specjalistów bez konieczności uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci. Konsultacje 

obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, 

wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego. Pakiet obejmuje konsultacje następujących lekarzy: alergolog, chirurg 

ogólny, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, internista, kardiolog, laryngolog, lekarz 

medycyny rodzinnej, nefrolog, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, pediatra, reumatolog, urolog. Pacjent ma możliwość 

odbycia konsultacji profesorskiej w zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza. E-WIZYTY  Dla 

pacjentów korzystających z pełnej wersji systemu on-line  Wykonawca zapewnia dodatkową możliwość uzyskania porady 

medycznej za pomocą chatu, wideo lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami. W ramach e-wizyty specjalista może udzielić 

porady profilaktycznej, postawić wstępną diagnozę, zinterpretować wyniki badań lekarskich, przedłużyć receptę, wystawić 

skierowanie na podstawowe badania laboratoryjne. Nielimitowany dostęp w ramach pakietu do danej specjalności 

gwarantuje tożsamy dostęp do ewizyty, w ramach grafików e-wizyt udostępnionych w systemie on-line.  

PROWADZENIE CIĄŻY - Wszystkie badania i konsultacje wykonywane są zgodnie ze schematem prowadzenia ciąży 

prawidłowej zalecanej przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. W ramach abonamentu pacjentka ma dostęp do 

bezpłatnych konsultacji, badań USG oraz badań laboratoryjnych zawartych w niniejszym pakiecie.  

ZABIEGI AMBULATORYJNE - Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. 

Alergologia: immunoterapia - seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta); Chirurgia: cewnikowanie pęcherza moczowego, 

chirurgiczne opatrzenie rany, nacięcie ropnia, nacięcie żylaków odbytu, szycie rany, paznokieć wrastający, biopsja 

diagnostyczna zmiany skórnej, usunięcie cewnika, usunięcie ciała obcego, usunięcie kleszcza, usunięcie paznokcia, zdjęcie 

szwów po operacji, zmiana opatrunku po operacji; Dermatologia: biopsja diagnostyczna zmiany skórnej, usunięcie kleszcza 

Ginekologia: elektrokoagulacja ginekologiczna, krioterapia nadżerek, pobranie cytologii z szyjki macicy; Laryngologia: 

paracenteza (przebicie błony bębenkowej), płukanie uszu, przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych, usunięcie ciała 

obcego z ucha, usunięcie ciała obcego z nosa, usunięcie ciała obcego z gardła, nacięcie ropnia, założenie przedniej tamponady 

nosa, usunięcie przedniej tamponady nosa; Okulistyka: usunięcie ciała obcego z rogówki, dobieranie soczewek kontaktowych, 

podanie leku do worka spojówkowego, iniekcja podspojówkowa; Ortopedia: iniekcja dostawowa z lekiem (Diprophos/Depo-

Medrol), iniekcja do stawu biodrowego, nastawienie złamania, zwichnięcia, opaska unieruchamiająca (gips plastikowy), 

opaska unieruchamiająca (gips zwykły), opatrunki, punkcja, paznokieć wrastający, szycie rany powierzchniowej kończyn, 

założenie unieruchomienia, zdjęcie unieruchomienia; Reumatologia: iniekcja dostawowa bez kosztu leku; Urologia; 

cewnikowanie pęcherza moczowego, usunięcie cewnika; Gabinet zabiegowy: dożylny wlew kroplowy, iniekcje (domięśniowe, 

dożylne, podskórne, śródskórna), inhalacje, opatrunki, zdjęcie szwów, wykonanie szczepienia, pomiar ciśnienia, pomiar 

wzrostu i wagi. Użycie do ww. zabiegów materiałów lub środków medycznych takich jak: bandaże, opatrunki, venflon, 

strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i nici chirurgiczne jest dla pacjenta bezpłatne. W przypadku użycia innych materiałów 

lub środków medycznych pacjent pokrywa ich koszt. KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE- W ramach abonamentu na 
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podstawie skierowania wykonywane są: Hematologia i koagulologia: Morfologia z rozmazem automatycznym, Rozmaz ręczny 

krwi, Odczyn Biernackiego, Oznaczanie odsetka retikulocytów, Płytki krwi, Czas kaolinowo- kefalinowy (APTT), Czas 

protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka, INR/, Czas trombinowy (TT) w osoczu, Fibrynogen, D-Dimery, Ilościowe oznaczenie 

antytrombiny III; Analityka: Mocz - badanie ogólne, Białko w DZM, Białko w moczu, Glukoza w DZM, Glukoza w moczu, Liczba 

Addisa w DZM, Test ciążowy, Białko Bence-Jonesa, Kamień moczowy - analiza składu, Osmolalność w moczu, Osmolalność w 

surowicy, Badanie kału w kierunku pasożytów (pierwsze oznacz.)Badanie kału w kierunku pasożytów (drugie oznacz.), Badanie 

kału w kierunku pasożytów (trzecie oznacz.), Kał - badanie w kierunku Helicobacter pylori, Kałlamblie w kale metodą 

enzymatyczną ELISA, Wykryw. krwi utajonej w kale (met. immunochemiczną), Kał - badanie ogólne, Stężenie ALA (kwas delta- 

aminolewulinowy) w moczu; Biochemia: Albumina w surowicy, Alfa 1 Antytrypsyna, Amylaza w moczu, Amylaza w surowicy, 

Apolipoproteina A1 (APO A1), Apolipoproteina B (APO B), ASO (test ilościowy), Białko całkowite, Bilirubina całkowita w 

surowicy, Bilirubina bezpośrednia w surowicy, Bilirubina pośrednia w surowicy, Ceruloplazmina, Całkowita zdolność wiązania 

żelaza (TIBC), Cholinoesteraza, Chlorki w DZM, Chlorki w surowicy, Cholesterol całkowity, Białko C-reaktywne (CRP) - 

ilościowe, Cynk w surowicy, Protoporfiryna cynkowa, Glukoza, Glukoza (po 1h po 50g glukozy), Glukoza (po 1h po 75g 

glukozy), Glukoza (po 1h po posiłku), Glukoza (po 2h po 50g glukozy), Glukoza (po 2h po 75g glukozy), Glukoza (po 2h po 

posiłku), Dehydrogenaza mleczanowa (LDH), Erytropoetyna, Sód w DZM, Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna, Fosfataza 

kwaśna całkowita (ACP), Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), Fosfataza alkaliczna (ALP), Fosfor nieorganiczny w DZM, Fosfor 

nieorganiczny w surowicy, Fosforan nieorganiczny w moczu, Fruktozamina, Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), 

Cholesterol HDL w surowicy, Karbamazepina, Kinaza kreatynowa (CK), Kinaza kreatynowa- izoenzym sercowy (CK-MB) 

aktywn., Koproporfiryny w DZM, Kreatynina w DZM, Kreatynina w moczu, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w DZM, 

Kwas moczowy w moczu, Kwas moczowy w surowicy, Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM, Kwas walproinowy, Kwas 5-

hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM, Kwasy żółciowe, Lipaza, Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.), Lit, Magnez w DZM, 

Magnez w moczu, Magnez w surowicy, Miedź w surowicy, Mioglobina, Mocznik w DZM, Mocznik w moczu, Mocznik w 

surowicy, Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość, Ołów we krwi, Odczyn Waaler - Rose, Potas w DZM, Potas w moczu, Potas w 

surowicy, Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid), Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram), Rtęć w moczu, Sód w 

surowicy, Troponina I, Aminotransferaza alaninowa (ALT), Aminotransferaza asparaginianowa (AST), Triglicerydy, Wapń 

całkowity w DZM, Wapń całkowity w surowicy, Wapń w moczu, Wapń zjonizowany, Żelazo w surowicy, Żelazo w surowicy (po 

1h), Żelazo w surowicy (po 2h), Żelazo w surowicy (po 3h), Żelazo w surowicy (po 4h); Serologia: Grupa krwi + Rh, Allo-

przeciwciała odpornościowe, Identyfikacja p/c odpornościowych/potwierdzenie w RCKiK, Bezpośredni test antyglobulinowy 

(BTA), Serologia kiły - test potwierdzenia - FTA, Serologia kiły RPR/ (VDRL), Mononukleoza (test lateksowy); Diagnostyka 

chorób tarczycy: Całkowita trójjodotyronina (T3), Całkowita tyroksyna (T4), Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji, Wolna 

trijodotyronina (FT3), Wolna tyroksyna (FT4), Przeciwciała antytyreoglobulinowe (ATG), Tyreoglobulina, Przeciwciała 

przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO), Przeciwciała przeciw receptorom TSH - TRAB; Hormony płciowe i metaboliczne: 

Prolaktyna (PRL), Prolaktyna (PRL) (po metoclopramidzie po 1h), Prolaktyna (PRL) (po metoclopramidzie po 2h), Luteotropina 

(LH), Folikulotropina (FSH), Estradiol (E2), Progesteron, Testosteron, Kortyzol rano, Kortyzol w moczu, Kortyzol w ślinie, 

Kortyzol po deksametazonie, Kortyzol po południu, Kortyzol w DZM, Estriol wolny, Siarczan dehydroepiandrostendionu 

(DHEA-S), Dehydroepiandrosteron (DHEA), Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG), Androstendion, Aldosteron 

(surowica), Wolny aldosteron w DZM, 17 - OH progesteron, B-HCG Gonadotropina kosmówkowa, Gonadotropina 

kosmówkowa w surowicy - total, Transferyna, Hormon wzrostu (hGH); Diagnostyka cukrzycy: 17 - hydroksysterydy w DZM, 

17- ketosterydy w DZM, Insulina, Insulina (po 1h po 75g glukozy), Insulina (po 2h po 75g glukozy), Hemoglobina glikowana 

(HbA1c), C- peptyd, Przeciwciała anty GAD (p/c p. dehydrogenazie glutaminowej), Witamina 25(OH)D Total; Markery 

nowotworowe: Antygen karcinoembrionalny (CEA), CA 125, CA 15-3, CA 19-9, Alfa-fetoproteina (AFP), PSA całkowity, PSA 

wolny, Antygen polipeptydowy swoisty (TPS); Diagnostyka anemii: Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna; Badania 

cytologiczne: Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy, Cytologiczne badanie płynów z jam ciała, Cytologia złuszczeniowa 

błony śluzowej, Cytologia moczu; Diagnostyka osteoporozy: Pyrylinks - D w moczu, C tetopeptyd i kolagenu - ICTP, 

Osteokalcyna; Diagnostyka infekcji: HBV - antygen Hbe, HBV - antygen Hbs, Borelioza p/c IgG, Borelioza p/c IgM, Brucella 

odczyn aglutynacyjny Wrighta, Brucella odczyn wiązania dopełniacza (OWD), Chlamydia pneumoniae IgM (met. 

Immunofluorescen.), Chlamydia pneumoniae p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgM, CMV 

IgG awidność, Cytomegalia - IgG (CMV IgG), Cytomegalia - IgM (CMV IgM), Krztusiec IgA Bordetella pertussis, Krztusiec IgM 

Bordetella pertussis, Krztusiec IgG Bordetella pertussis, Listerioza, EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM), EBV VCA IgG 

(Mononukleoza IgG), Mycoplasma pneumoniae p/c IgG, Mycoplasma pneumoniae p/c IgM, HAV - p/c przeciwko HAV total, 

HAV - p/c przeciwko HAV IgM, HBV - p/c przeciwko HBc Total, HBV - p/c przeciwko HBc IgM, HBV - p/c przeciwko Hbe, HBV - 

p/c przeciwko HBs, HCV - p/c przeciwko HCV, Helicobacter pylori IgG, HIV - p/c przeciwko HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo), 

Rubella p/c IgG, Rubella p/c IgM, Przeciwciała przeciwko Toxocara - canii, Toxo p/c IgA, Toxo p/c IgG avidity, Toxo p/c IgG, 

Toxo p/c IgM, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM; Pozostałe hormony: 

Gastryna, Homocysteina, ACTH – hormon adrenokortykotropowy, Kalcytonina, Leptyna, Metoksykatecholaminy w DZM, 

Parathormon PTH; Bakteriologia: Gardło - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Gardło - posiew z górnych dróg 
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oddechowych beztlenowo, Gardło - posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony, Gardło - wymaz w kierunku S. pyogenes 

i Strep. gr. C i G, Migdałki - posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony, Migdałki - wymaz w kierunku S. pyogenes i 

Strep. gr. C i G, Nos - posiew beztlenowo, Nos strona lewa - posiew tlenowo, Nos strona prawa - posiew tlenowo, Nos strona 

lewa - posiew wymazu w kierunku S. aureus, Nos strona prawa - posiew wymazu w kierunku S. aureus, Jama ustna - posiew 

w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Jama ustna - posiew z wymazu - tlenowo + grzyby, Ucho lewe(przewód słuchowy zew.) 

- posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho prawe (przewód słuchowy zew.) – posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho - posiew 

w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Ucho - posiew beztlenowo, Ucho środkowe lewe - posiew tlenowo + beztlenowo + 

grzyby, Ucho środkowe prawe - posiew tlenowo + beztlenowo + grzyby, Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu, Dolne 

drogi oddechowe (plwocina) - tlenowo, Dolne drogi oddechowe (plwocina) - beztlenowo, Plwocina - posiew TBC met. 

konwencjonalna, Plwocina - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Oko - posiew wymazu tlenowo, Oko - posiew w 

kier. Grzybów (drożdżopodobnych), Oko - posiew wymazu beztlenowo, Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo, Zmiany 

skórne - posiew beztlenowo, Zmiany skórne - posiew tlenowo, Rana - posiew wymazu tlenowo + beztlenowo, 

Tkanki/wydzieliny/bioptaty - posiew tlenowo + beztlenowo, Ropa - posiew tlenowo + beztlenowo, Dermatofity - posiew, 

Biocenoza pochwy - czystość, preparat, Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa), Badanie na obecność 

Trichomonas vaginalis (pochwa), Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg 

moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby, Posiew 

z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo- płciowych (cewka moczowa) 

beztlenowo, Posiew z dróg moczowopłciowych (pochwa) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) 

beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo, Nasienie - posiew beztlenowo, Nasienie - posiew 

tlenowo, Pochwa - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Streptococcus agalactiae - posiew z odbytu, Streptococcus 

agalactiae - posiew z pochwy, Streptococcus agalactiae - posiew z pochwy i odbytu, Cewka moczowa - posiew w kier. Grzybów 

(drożdżopodobnych), Cewka moczowa - posiew w kierunku neisseria gonorrheae, Odbyt - posiew w kierunku neisseria 

gonorrheae, Szyjka macicy - posiew w kierunku neisseria gonorrheae, Cewka moczowa - posiew Mykoplasma, Ureaplasma, 

Szyjka macicy – posiew Mykoplasma, Ureaplasma, Szyjka macicy - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Chlamydia 

trachomatis antygen - z wymazu cewki, Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu gardła, Chlamydia trachomatis antygen 

- z wymazu oka lewego, Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu oka prawego, Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu 

szyjki macicy, Mocz - posiew, Kał ogólny - posiew tlenowo + grzyby, Kał - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), 

Salmonella Shigella - kał posiew, Yersinia - kał posiew, Odbyt - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Wymaz z odbytu 

- posiew tlenowo + grzyby, Clostridium Difficiele - kał wykrywanie toksyn A i B, Kał - Rota - Adenowirusy, Kał - badanie na 

nosicielstwo (pierwsze oznacz.), Kał - badanie na nosicielstwo (drugie oznacz.), Kał - badanie na nosicielstwo (trzecie oznacz.), 

Krew - posiew tlenowo, Płyny z jam ciała - posiew tlenowo + beztlenowo, Płyny z jam ciała - posiew w kier. grzybów 

(drożdżopodobnych), Płyn stawowy - posiew tlenowo + beztlenowo, Płyn stawowy - posiew w kier. Grzybów 

(drożdżopodobnych), Skóra - posiew wymazu beztlenowo, Skóra - posiew wymazu tlenowo; Alergeny: Immunoglobulina IgE 

(całk.) w surowicy; Immunologia + autoimmunologia: C3 składnik dopełniacza, C4 składnik dopełniacza, Poziom inhibitora C1 

esterazy dopełniacza, Immunoglobulina IgA w surowicy, Immunoglobulina IgG w surowicy, Immunoglobulina IgM w surowicy, 

Czynnik reumatoidalny RF IgM, Przeciwciała antykardiolipinowe IgM, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG, Przeciwciała 

PANCA (MPO), Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA), Przeciwciała przeciw gliadynie IgA, Przeciwciała przeciw gliadynie IgG, 

Przeciwciała endomysialne IgG, Przeciwciała endomysialne IgA, Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2), Przeciwciała 

mitochondrialne (AMA), Przeciwciała przeciw plemnikowe, Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA), Przeciwciała 

przeciw antycytrulinowe (aCCP), Test LKM (autoimmunologiczne zap. wątroby - AIH), Mikroalbuminuria w DZM, Przeciwciała 

przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG, Przeciwciała przeciw 

keratynowe (AKA), Yersinia p/c IgA, Yersinia p/c IgG, Yersinia p/c IgM, Insulinopodobny czynnik IgF, Test ENA - 6 profil, 

Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG, Przeciwciała przeciw antyfosfolipidowe IgG i IgM, Przeciwciała przeciw 

fosfatydyloserynie IgM. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA - Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są 

badania diagnostyczne: Audiogram, Badanie autorefrektometrem, Badanie widzenia przestrzennego, EKG spoczynkowe z 

opisem, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Gonioskopia, Krzywa dobowa ciśnienia śródgałkowego, Komputerowe 

bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego, Mammografia, Pole widzenia, Spirometria, Spirometria z próbą rozkurczową, 

Test Actim CRP, Tympanogram, Tonometria; RTG kostny: RTG czaszki (1 projekcja), RTG czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, 

RTG podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok obocznych nosa, RTG oczodołów porównawcze (1 

projekcja), RTG oczodołów - 2 projekcje, RTG celowane na oczodół, RTG celowane na siodło tureckie, RTG kanału nerwu 

wzrokowego, RTG uszu wg Schillera (porównawcze), RTG stawów skroniowo- żuchwowych, RTG żuchwy PA + skos, RTG 

żuchwy (1 projekcja), RTG krtani, RTG kości nosa, RTG nosogardła, RTG tarczycy, RTG celowane na poszczególny krąg, RTG 

kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika), RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok, RTG kręgosłupa szyjnego - czynnościowe (2 

projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja), RTG całego kręgosłupa 

w pozycji stojącej (skolioza) AP, RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej AP + bok, RTG klatki piersiowej AP/PA, RTG klatki 

piersiowej - bok, RTG klatki piersiowej AP/PA + bok, RTG klatki piersiowej AP/PA + bok z kontrastem, RTG klatki piersiowej 
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celowane na szczyty płuc, RTG żeber - skos, RTG żeber AP/PA (1 projekcja), RTG żeber L+P (2 projekcje), RTG stawu barkowego 

AP, RTG stawu barkowego osiowe, RTG stawu barkowego transtorakalne, RTG stawu barkowego AP + osiowe, RTG stawów 

barkowych (porównawcze), RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze), RTG kości ramiennej AP + bok, RTG stawu 

łokciowego AP + bok, RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze), RTG przedramienia AP + bok, RTG nadgarstka AP + 

bok RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach, RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje), RTG nadgarstków AP (porównawcze), RTG 

nadgarstków AP + bok (porównawcze), RTG ręki - bok/AP/skos (1 projekcja), RTG ręki AP + skos, RTG rąk AP (porównawcze), 

RTG rąk AP + skos (porównawcze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki osiowe, RTG 

obojczyków porównawcze, RTG obojczyka AP, RTG mostka - bok, RTG mostka - bok + skos, RTG stawów mostkowo-

obojczykowych (1 projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP 

(scolioza), RTG kręgosłupa piersiowolędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza), RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok, RTG 

kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa 

lędźwiowego celowane L5 - S1, RTG kości krzyżowej AP+ bok, RTG kości ogonowej AP + bok, RTG kości ogonowej - bok/AP (i 

projekcja), RTG stawów krzyżowo-biodrowych PA, RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje), RTG przeglądowej 

jamy brzusznej (1 projekcja), RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja), RTG kości miednicy, RTG stawu 

biodrowego AP, RTG stawu biodrowego osiowe, RTG stawu biodrowego AP + osiowe, RTG stawów biodrowych AP + osiowe 

(porównawcze), RTG stawów biodrowych AP (porównawcze), RTG kości udowej AP + bok, RTG stawu kolanowego AP + bok, 

RTG stawów kolanowych AP + bok (porównawcze), RTG stawów kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych 

AP/bok (1 projekcja), RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze), RTG rzepki bok, RTG rzepki AP/PA, RTG rzepki AP/PA 

+ bok, RTG rzepki osiowe, RTG rzepki L + P osiowe (porównawcze), RTG rzepki 3 kąty porównawcze (3 projekcje), RTG rzepki 

3 kąty (3 projekcje), RTG rzepki według Merchanta, RTG całych kończyn dolnych, RTG podudzia AP + bok, RTG stawu 

skokowego AP + bok, RTG stawu skokowego AP + bok porównawcze, RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost), RTG 

stopy AP + bok, RTG stopy - skos/bok (1 projekcja), RTG stóp AP/bok (porównawcze), RTG stóp AP + bok (porównawcze), RTG 

palca stopy AP + bok, RTG kości piętowej (1 projekcja), RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze), RTG kości 

piętowych osiowe + bok; USG standard: USG jamy brzusznej, USG jamy brzusznej i ukł. moczowego, USG jąder, USG narządów 

rodnych, USG narządów rodnych transwaginalne, USG płodu TA/TV do 10 tyg. ciąży włącznie (ciąża pojedyńcza, ciąża mnoga 

- opcja 2D lub 3D), USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia - opcja 2D lub 3D) - ciąża pojedyncza, USG płodu rozszerzone (od 

11 tygodnia - opcja 2D lub 3D) - ciąża mnoga, USG prostaty przez powłoki brzuszne, USG sutków, USG tarczycy, USG 

transrektalne, USG układu moczowego. SZCZEPIENIA - W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy nadobowiązkowe 

szczepienia, które obejmują koszt szczepionek przeciwko następującym chorobom: grypa, tężec i błonica. Do szczepień 

pacjenci kwalifikowani są przez lekarzy prowadzących. ZNIŻKI W ODDZIAŁACH  - Osoby objęte programem posiadają zniżkę: 

15% na pozostałe badania laboratoryjne, 15% na program 24 h dla zdrowia, 15% na profilaktykę i doraźną pomoc 

stomatologiczną, 15% na stomatologię zachowawczą, 10% na pozostałe konsultacje specjalistyczne, usługi z zakresu 

rehabilitacji, operacji, badań diagnostycznych i innych nie zawartych w pakietach. Zniżki nie obejmują badań genetycznych, 

implantów, leków oraz materiałów użytych podczas operacji i zabiegów. Zniżki obowiązują na usługi zgodnie z zakresem 

oferowanym w Oddziałach obowiązujących w dniu zawarcia umowy.  

PAKIET ROZSZERZONY  

 POGOTOWIE - Do osób, u których wystąpił ostry stan chorobowy wysyłana jest karetka. 

TRANSPORT SANITARNY - Na podstawie zlecenia lekarskiego zapewniony jest lądowy transport sanitarny na terenie całego 

kraju, jeżeli stan zdrowia pacjenta uniemożliwia skorzystanie z innego środka transportu. Transport sanitarny polega na 

przewiezieniu pacjenta z placówki lub do placówki medycznej i jest realizowany, gdy przewóz rozpoczyna się lub kończy w 

promieniu 25 km od centrum miasta, w którym Wykonawca posiada własny oddział , a także w promieniu 30 km od Centrum 

Warszawy.  

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA - Pacjenci mogą korzystać z konsultacji lekarzy prowadzących: internistę, pediatrę lekarza 

medycyny rodzinnej, ginekologa i okulistę. Profilaktyka polega na regularnych wizytach u lekarza prowadzącego, który na 

podstawie wywiadu rodzinnego, stylu życia, rodzaju wykonywanej pracy oraz innych uwarunkowań będzie mógł ocenić 

możliwość wystąpienia zagrożeń zdrowotnych i skieruje pacjenta na odpowiednie badania diagnostyczne. Raz w roku bez 

skierowania, w Oddziałach Wykonawcy, pacjent może wykonać: glukoza (na czczo), cholesterol całkowity, badanie ogólne 

moczu, morfologię z rozmazem automatycznym.  

KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE - Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy 

specjalistów bez konieczności uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci. Konsultacje 

obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, 

wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego. Pakiet obejmuje konsultacje następujących lekarzy: alergolog, 
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anestezjolog, audiolog, chirurg naczyniowy, chirurg ogólny, chirurg onkolog, chirurg plastyk, dermatolog, diabetolog, dietetyk, 

endokrynolog, foniatra, gastrolog, ginekolog, hematolog, hepatolog, internista, kardiolog, laryngolog, lekarz medycyny 

rodzinnej, lekarz medycyny sportowej, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, pediatra, proktolog, 

psychiatra - do 3 wizyt w roku, psycholog - wizyta pierwszorazowa, pulmonolog, reumatolog, urolog. Pacjent ma możliwość 

odbycia konsultacji profesorskiej w zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza. E-WIZYTY - Dla 

pacjentów korzystających z pełnej wersji systemu on-line Wykonawca zapewnia dodatkową możliwość uzyskania porady 

medycznej za pomocą chatu, wideo lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami. W ramach e-wizyty specjalista może udzielić 

porady profilaktycznej, postawić wstępną diagnozę, zinterpretować wyniki badań lekarskich, przedłużyć receptę, wystawić 

skierowanie na podstawowe badania laboratoryjne. Nielimitowany dostęp w ramach pakietu do danej specjalności 

gwarantuje tożsamy dostęp do e wizyty, w ramach grafików e-wizyt udostępnionych w systemie on-line. PROWADZENIE CIĄŻY 

- Wszystkie badania i konsultacje wykonywane są zgodnie ze schematem prowadzenia ciąży prawidłowej zalecanej przez 

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. W ramach abonamentu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji, badań USG 

oraz badań laboratoryjnych zawartych w niniejszym pakiecie.  

ZABIEGI AMBULATORYJNE - Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. 

Alergologia: immunoterapia - seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta); Chirurgia: cewnikowanie pęcherza moczowego, 

chirurgiczne opatrzenie rany, nacięcie ropnia, nacięcie żylaków odbytu, szycie rany, paznokieć wrastający, biopsja 

diagnostyczna zmiany skórnej, usunięcie cewnika, usunięcie ciała obcego, usunięcie kleszcza, usunięcie paznokcia, zdjęcie 

szwów po operacji, zmiana opatrunku po operacji; Dermatologia: biopsja diagnostyczna zmiany skórnej, usunięcie kleszcza 

Ginekologia: elektrokoagulacja ginekologiczna, krioterapia nadżerek, pobranie cytologii z szyjki macicy; Laryngologia: 

paracenteza ( przebicie błony bębenkowej), płukanie uszu, przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych, usunięcie ciała 

obcego z ucha, usunięcie ciała obcego z nosa, usunięcie ciała obcego z gardła, nacięcie ropnia, założenie przedniej tamponady 

nosa, usunięcie przedniej tamponady nosa; Okulistyka: usunięcie ciała obcego z rogówki, dobieranie soczewek kontaktowych, 

podanie leku do worka spojówkowego; iniekcja podspojówkowa; Ortopedia: iniekcja dostawowa z lekiem (Diprophos/Depo-

Medrol); iniekcja do stawu biodrowego; nastawienie złamania, zwichnięcia, opaska unieruchamiająca (gips plastikowy), 

opaska unieruchamiająca (gips zwykły), opatrunki, punkcja, paznokieć wrastający, szycie rany powierzchniowej kończyn, 

założenie unieruchomienia, zdjęcie unieruchomienia; Reumatologia: iniekcja dostawowa bez kosztu leku; Urologia; 

cewnikowanie pęcherza moczowego, usunięcie cewnika; Gabinet zabiegowy: dożylny wlew kroplowy, iniekcje (domięśniowe, 

dożylne, podskórne, śródskórna), inhalacje, opatrunki, zdjęcie szwów, wykonanie szczepienia, pomiar ciśnienia, pomiar 

wzrostu i wagi. Użycie do ww. zabiegów materiałów lub środków medycznych takich jak: bandaże, opatrunki, venflon, 

strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i nici chirurgiczne jest dla pacjenta bezpłatne. W przypadku użycia innych materiałów 

lub środków medycznych pacjent pokrywa ich koszt.  

KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE - W ramach abonamentu na podstawie skierowania wykonywane są: 

Hematologia i koagulologia: Morfologia z rozmazem automatycznym, Rozmaz ręczny krwi, Odczyn Biernackiego, Oznaczanie 

odsetka retikulocytów, Płytki krwi, Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), Czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka, INR/, Czas 

trombinowy (TT) w osoczu, Fibrynogen, D - Dimery, Ilościowe oznaczenie antytrombiny III; Analityka: Mocz - badanie ogólne, 

Białko w DZM, Białko w moczu, Glukoza w DZM, Glukoza w moczu, Liczba Addisa w DZM, Test ciążowy, Białko Bence-Jonesa, 

Kamień moczowy - analiza składu, Osmolalność w moczu, Osmolalność w surowicy, Badanie kału w kierunku pasożytów 

(drugie oznacz.), Badanie kału w kierunku pasożytów (pierwsze oznacz.), Badanie kału w kierunku pasożytów (trzecie oznacz.), 

Kał - badanie w kierunku Helicobacter pylori, Kał - lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA, Wykryw. krwi utajonej w kale 

(met. immunochemiczną), Kał - badanie ogólne, Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu; Biochemia: Albumina 

w surowicy, Alfa 1 Antytrypsyna, Amylaza w moczu, Amylaza w surowicy, Apolipoproteina A1(APO A1), Apolipoproteina B 

(APO B), ASO (test ilościowy), Białko całkowite, Bilirubina całkowita w surowicy, Bilirubina bezpośrednia w surowicy, Bilirubina 

pośrednia w surowicy, Ceruloplazmina, Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), Cholinoesteraza, Chlorki w DZM, Chlorki w 

surowicy, Cholesterol całkowity, Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe, Cynk w surowicy, Protoporfiryna cynkowa, Glukoza, 

Glukoza (po 1h po 50g glukozy), Glukoza (po 1h po 75g glukozy), Glukoza (po 1h po posiłku), Glukoza (po 2h po 50g glukozy), 

Glukoza (po 2h po 75g glukozy), Glukoza (po 2h po posiłku), Dehydrogenaza mleczanowa (LDH), Erytropoetyna, Sód w DZM, 

Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna, Fosfataza kwaśna całkowita (ACP), Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), Fosfataza 

alkaliczna (ALP), Fosfor nieorganiczny w DZM, Fosfor nieorganiczny w surowicy, Fosforan nieorganiczny w moczu, 

Fruktozamina, Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), Cholesterol HDL w surowicy, Karbamazepina, Kinaza keratynowa 

(CK), Kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn., Koproporfiryny w DZM, Kreatynina w DZM, Kreatynina w 

moczu, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w DZM, Kwas moczowy w moczu, Kwas moczowy w surowicy, Kwas 

wanilinomigdałowy (VMA) w DZM, Kwas walproinowy, Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM, Kwasy żółciowe, 

Lipaza, Lipidogram ( CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.), Lit, Magnez w DZM, Magnez w moczu, Magnez w surowicy, Miedź w surowicy, 

Mioglobina, Mocznik w DZM, Mocznik w moczu, Mocznik w surowicy, Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość, Ołów we krwi, 
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Odczyn Waaler - Rose, Potas w DZM, Potas w moczu, Potas w surowicy, Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid), Rozdział 

elektrof. białek w sur. (Proteinogram), Rtęć w moczu, Sód w surowicy, Troponina I, Aminotransferaza alaninowa (ALT), 

Aminotransferaza asparaginianowa (AST), Triglicerydy, Wapń całkowity w DZM, Wapń całkowity w surowicy, Wapń w moczu, 

Wapń zjonizowany, Żelazo w surowicy, Żelazo w surowicy (po 1h), Żelazo w surowicy (po 2h), Żelazo w surowicy (po 3h), 

Żelazo w surowicy (po 4h); Serologia: Grupa krwi + Rh, Allo-przeciwciała odpornościowe, Identyfikacja p/c odpornościowych 

/ potwierdzenie w RCKiK, Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA), Serologia kiły - test potwierdzenia - FTA, Serologia kiły RPR 

/ (VDRL), Mononukleoza (test lateksowy); Diagnostyka chorób tarczycy: Całkowita trójjodotyronina (T3), Całkowita tyroksyna 

(T4), Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji, Wolna trijodotyronina (FT3), Wolna tyroksyna (FT4), P/c antytyreoglobulinowe 

(ATG), Tyreoglobulina, P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO), Przeciwciała przeciw receptorom TSH - TRAB; 

Hormony płciowe i metaboliczne: Prolaktyna (PRL), Prolaktyna (PRL) (po metoclopramidzie po 1h), Prolaktyna (PRL) (po 

metoclopramidzie po 2h), Luteotropina (LH), Folikulotropina (FSH), Estradiol (E2), Progesteron, Testosteron, Kortyzol rano, 

Kortyzol w moczu, Kortyzol w ślinie, Kortyzol po deksametazonie, Kortyzol po południu, Kortyzol w DZM, Estriol wolny, 

Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S), Dehydroepiandrosteron (DHEA), Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG), 

Androstendion, Aldosteron (surowica), Wolny aldosteron w DZM, 17 - OH progesteron, B-HCG Gonadotropina kosmówkowa, 

Gonadotropina kosmówkowa w surowicy - total, Transferyna, Hormon wzrostu (hGH); Diagnostyka cukrzycy: 17 - 

hydroksysterydy w DZM, 17 - ketosterydy w DZM, Insulina, Insulina (po 1 h po 75g glukozy), Insulina (po 2h po 75g glukozy), 

Hemoglobina glikowana (HbA1c), C - peptyd, P/c anty GAD (p/c p. dehydrogenazie glutaminowej), Witamina 25(OH)D Total; 

Markery nowotworowe: Antygen karcinoembrionalny (CEA), CA 125, CA 15-3, CA 19-9, Alfa- (AFP), PSA całkowity, PSA wolny, 

Antygen polipeptydowy swoisty (TPS); Diagnostyka anemii: Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna; Badania cytologiczne: 

Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy, Cytologiczne badanie płynów z jam ciała, Cytologia złuszczeniowa błony 

śluzowej, Cytologia moczu; Diagnostyka osteoporozy:, Pyrylinks - D w moczu, C tetopeptyd i kolagenu- ICTP, Osteokalcyna; 

Diagnostyka infekcji: HBV - antygen Hbe, HBV - antygen Hbs, Borelioza p/c IgG, Borelioza p/c IgM, Brucella odczyn 

aglutynacyjny Wrighta, Brucella odczyn wiązania dopełniacza (OWD), Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.), 

Chlamydia pneumoniae p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgM, CMV IgG awidność, 

Cytomegalia – IgG (CMV IgG), Cytomegalia - IgM (CMV IgM), Krztusiec IgA Bordetella pertussis, Krztusiec IgM Bordetella 

pertussis, Krztusiec IgG Bordetella pertussis, Listerioza, EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM), EBV VCA IgG (Mononukleoza IgG), 

Mycoplasma pneumoniae p/c IgG, Mycoplasma pneumoniae p/c IgM, HAV - p/c przeciwko HAV total, HAV - p/c przeciwko 

HAV IgM, HBV - p/c przeciwko HBc Total, HBV- p/c przeciwko HBc IgM, HBV - p/c przeciwko Hbe, HBV - p/c przeciwko HBs, 

HCV - p/c przeciwko HCV, Helicobacter pylori IgG, HIV- p/c przeciwko HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo), Rubella p/c IgG, Rubella 

p/c IgM, P/c przeciwko Toxocara - canii, Toxo p/c IgA, Toxo p/c IgG avidity, Toxo p/c IgG, Toxo p/c IgM, Przeciwciała przeciw 

wirusowi świnki IgG, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM; Pozostałe hormony: Gastryna, Homocysteina, ACTH - hormon 

adrenokortykotropowy, Kalcytonina, Leptyna, Metoksykatecholaminy w DZM, Parathormon PTH; Bakteriologia: Gardło - 

posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Gardło - posiew z górnych dróg oddechowych beztlenowo, Gardło - posiew z 

górnych dróg oddechowych rozszerzony, Gardło - wymaz w kierunku S. pyogenes i Strep. gr. C i G, Migdałki - posiew z górnych 

dróg oddechowych rozszerzony, Migdałki - wymaz w kierunku S. pyogenes i Strep. gr. C i G, Nos – posiew beztlenowo, Nos 

strona lewa - posiew tlenowo, Nos strona prawa - posiew tlenowo, Nos strona lewa - posiew wymazu w kierunku S. aureus, 

Nos strona prawa - posiew wymazu w kierunku S. aureus, Jama ustna - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Jama 

ustna - posiew z wymazu - tlenowo + grzyby, Ucho lewe (przewód słuchowy zew.) - posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho 

prawe (przewód słuchowy zew.) - posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), 

Ucho – posiew beztlenowo, Ucho środkowe lewe – posiew tlenowo + beztlenowo + grzyby, Ucho środkowe prawe - posiew 

tlenowo + beztlenowo + grzyby, Chlamydia pneumoniae antygen – z wymazu, Dolne drogi oddechowe (plwocina) - tlenowo, 

Dolne drogi oddechowe (plwocina) - beztlenowo, Plwocina - posiew TBC met. konwencjonalna, Plwocina - posiew w kier. 

grzybów (drożdżopodobnych), Oko - posiew wymazu tlenowo, Oko - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Oko - 

posiew wymazu beztlenowo, Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo, Zmiany skórne- posiew beztlenowo, Zmiany skórne- 

posiew tlenowo, Rana - posiew wymazu tlenowo + beztlenowo, Tkanki / wydzieliny/ bioptaty - posiew tlenowo + beztlenowo, 

Ropa - posiew tlenowo + beztlenowo, Dermatofity - posiew, Biocenoza pochwy - czystość, preparat, Badanie na obecność 

Trichomonas vaginalis (cewka moczowa), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa), Posiew z dróg moczowo-

płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg 

moczowopłciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby, 

Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo, 

Posiew z dróg moczowopłciowych (spod napletka) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) 

beztlenowo, Nasienie posiew beztlenowo, Nasienie - posiew tlenowo, Pochwa - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), 

Streptococcus agalactiae - posiew z odbytu, Streptococcus agalactiae - posiew z pochwy, Streptococcus agalactiae - posiew z 

pochwy i odbytu, Cewka moczowa - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Cewka moczowa - posiew w kierunku 

neisseria gonorrheae, Odbyt - posiew w kierunku neisseria gonorrheae, Szyjka macicy - posiew w kierunku neisseria 

gonorrheae, Cewka moczowa - posiew Mykoplasma, Ureaplasma, Szyjka macicy - posiew Mykoplasma, Ureaplasma, Szyjka 
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macicy - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu cewki, Chlamydia 

trachomatis antygen - z wymazu gardła, Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu oka lewego, Chlamydia trachomatis 

antygen - z wymazu oka prawego, Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu szyjki macicy, Mocz - posiew, Kał ogólny - 

posiew tlenowo + grzyby, Kał - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Salmonella Shigella - kał posiew, Yersinia – kał 

posiew, Odbyt - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Wymaz z odbytu - posiew tlenowo + grzyby, Clostridium 

Difficiele – kał wykrywanie toksyn A i B, Kał - Rota - Adenowirusy, Kał - badanie na nosicielstwo (drugie oznacz.), Kał - badanie 

nanosicielstwo (pierwsze oznacz.), Kał - badanie na nosicielstwo (trzecie oznacz.), Krew - posiew tlenowo, Płyny z jam ciała - 

posiew tlenowo + beztlenowo, Płyny z jam ciała - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Płyn stawowy - posiew 

tlenowo + beztlenowo, Płyn stawowy - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych); Toksykologia: Skóra - posiew wymazu 

beztlenowo, Skóra - posiew wymazu tlenowo; Alergeny: Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy; 

Immunologia+autoimmunologia: C3 składnik dopełniacza, C4 składnik dopełniacza, Poziom inhibitora C1 esterazy 

dopełniacza, Immunoglobulina IgA w surowicy, Immunoglobulina IgG w surowicy, Immunoglobulina IgM w surowicy, Czynnik 

reumatoidalny RF IgM, P/c antykardiolipinowe IgM, P/c antykardiolipinowe IgG, Przeciwciała PANCA (MPO), P/c 

przeciwjądrowe (ANA), P/c przeciw gliadynie IgA, P/c przeciw gliadynie IgG, P/c endomysialne IgG, P/c endomysialne IgA, 

Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2), Przeciwciała mitochondrialne (AMA), P/c przeciw plemnikowe, P/c przeciw mięśniom 

gładkim (ASMA), P/c przeciw antycytrulinowe (aCCP), Test LKM (autoimmunologiczne zap. wątroby - AIH), Mikroalbuminuria 

w DZM, P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG, P/c przeciw keratynowe 

(AKA), Yersinia p/c IgA, Yersinia p/c IgG, Yersinia p/c IgM, Insulinopodobny czynnik IgF, Test ENA - 6 profil, P/c przeciw 

fosfatydyloserynie IgG, P/c przeciw antyfosfolipidowe p/c IgG i IgM, P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM. DIAGNOSTYKA 

OBRAZOWA - Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania diagnostyczne: Audiogram, Badanie 

autorefrektometrem, Badanie mykologiczne , Badanie widzenia przestrzennego, Biopsja cienkoigłowa guzka, Biopsja 

cienkoigłowa ślinianek , Biopsja cienkoigłowa sutków, Biopsja cienkoigłowa tarczycy , Biopsja cienkoigłowa węzła chłonnego, 

Biopsja cienkoigłowa zmiany powierzchniowej, EKG spoczynkowe z opisem, Echo serca , EEG - badanie czynności mózgu, ENG, 

Gastroskopia, Gonioskopia, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Histopatologia - ocena zmian chorobowych w tkankach, Krzywa 

dobowa ciśnienia śródgałkowego, Komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego, Mammografia, Spirometria, 

Spirometria z próbą rozkurczową, Pole widzenia, Próba wysiłkowa, Testy alergologiczne skórne, Test Actim CRP, Tonometeria, 

Tympanogram, Urografia, Kolonoskopia, Rektoskopia, Sigmoidoskopia, Rezonans magnetyczny (MR) standard: MR głowy, MR 

przysadki, MR oczodołów, MR twarzoczaszki, MR zatok, MR szyi, MR kręgosłupa, MR jamy brzusznej, MR miednicy mniejszej, 

MR stawu (kolanowego, barkowego, biodrowego), MR małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo-żuchwowych, 

nadgarstka, dłoni, stopy), MR kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia), MR małych kości (dłoni, stopy), MR tkanek 

miękkich wskazanej okolicy, MR śródpiersia, Angio MR głowy, Angio MR innej okolicy anatomicznej, Cholangio MR (MRCP), 

MR głowy z opcją dyfuzji (DWI), MR podst. głowy z opcją perfuzji (PWI), MR prostaty; RTG kostny: RTG czaszki (1 projekcja), 

RTG czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, RTG podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok obocznych 

nosa, RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja), RTG oczodołów - 2 projekcje, RTG celowane na oczodół, RTG celowane na 

siodło tureckie, RTG kanału nerwu wzrokowego, RTG uszu wg Schillera (porównawcze), RTG stawów skoroniowo- 

żuchwowych, RTG żuchwy PA + skos, RTG żuchwy (1 projekcja), RTG krtani, RTG kości nosa, RTG nosogardła , RTG tarczycy, 

RTG celowane na poszczególny krąg, RTG kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika), RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok, RTG 

kręgosłupa szyjnego - czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - 

bok (1 projekcja), RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej (skolioza) AP, RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej AP+bok, 

RTG klatki piersiowej AP/PA, RTG klatki piersiowej - bok, RTG klatki piersiowej AP/PA + bok, RTG klatki piersiowej AP/PA + bok 

z kontrastem, RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc, RTG żeber - skos, RTG żeber AP/PA (1 projekcja), RTG żeber L+P 

(2 projekcje), RTG stawu barkowego AP, RTG stawu barkowego osiowe, RTG stawu barkowego transtorakalne, RTG stawu 

barkowego AP + osiowe, RTG stawów barkowych (porównawcze), RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze), RTG 

kości ramiennej AP + bok, RTG stawu łokciowego AP + bok, RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze), RTG 

przedramienia AP + bok, RTG nadgarstka AP + bok,- RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach, RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje), 

RTG nadgarstków AP (porównawcze), RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze), RTG ręki - bok/AP/skos (1 projekcja), RTG 

ręki AP + skos, RTG rąk AP (porównawcze), RTG rąk AP + skos (porównawcze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + 

osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki osiowe, RTG obojczyków porównawcze, RTG obojczyka AP, RTG mostka - bok, RTG mostka 

- bok + skos, RTG stawów mostkowoobojczykowych (1 projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa 

piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP (scolioza), RTG kręgosłupa piersiowo- lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza), RTG 

kręgosłupa lędźwiowego AP + bok, RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego 

skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5 - S1, RTG kości krzyżowej AP+ bok, RTG kości ogonowej AP + 

bok, RTG kości ogonowej - bok/AP (1 projekcja), RTG stawów krzyżowo-biodrowych PA, RTG stawów krzyżowo-biodrowych 

skosy (2 projekcje), RTG przeglądowej jamy brzusznej (1 projekcja), RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja), 

RTG kości miednicy, RTG stawu biodrowego AP , RTG stawu biodrowego osiowe, RTG stawu biodrowego AP + osiowe , RTG 

stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze), RTG stawów biodrowych AP (porównawcze), RTG kości udowej AP + bok, 
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RTG stawu kolanowego AP + bok, RTG stawów kolanowych AP + bok (porównawcze), RTG stawów kolanowych AP + bok (na 

stojąco), RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze), RTG rzepki bok, 

RTG rzepki AP/PA, RTG rzepki AP/PA + bok, RTG rzepki osiowe, RTG rzepki L + P osiowe (porównawcze), RTG rzepki 3 kąty 

porównawcze (3 projekcje), RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje), RTG rzepki według Merchanta, RTG całych kończyn dolnych, RTG 

podudzia AP + bok, RTG stawu skokowego AP + bok, RTG stawu skokowego AP + bok porównawcze, RTG stawu skokowego 

(celowane na więzozrost), RTG stopy AP + bok, RTG stopy - skos/bok (1 projekcja), RTG stóp AP/bok (porównawcze), RTG stóp 

AP + bok (porównawcze), RTG palca stopy AP + bok, RTG kości piętowej (1 projekcja), RTG kości piętowych osiowe + bok 

(porównawcze), RTG kości piętowych osiowe + bok; Scyntygrafia: scyntygrafia całego ciała Jodem, scyntygrafia całego ciała 

(MIBI), scyntygrafia kości statyczna, scyntygrafia mózgu, scyntygrafia nerek statyczna, scyntygrafia mikcyjna nerek, 

scyntygrafia nerek dynamiczna, scyntygrafia wątroby statyczna, scyntygrafia tarczycy, scyntygrafia przytarczyc, scyntygrafia 

perfuzyjna serca spoczynkowa i po wysiłku fizycznym, scyntygrafia kości – badanie trójfazowe, scyntygrafia przewodu 

pokarmowego, scyntygrafia układu limfatycznego, scyntygrafia receptorów dla somatostatyny, scyntygrafia ślinianek, 

scyntygrafia z galem 67; Tomografia komputerowa (CT) - standard: TK głowy, TK oczodołów, TK kości skroniowej (uszu), TK 

twarzoczaszki, TK zatok, TK krtani, nosogardła, TK szyi, TK kręgosłupa, TK klatki piersiowej, TK jamy brzusznej (wątroby, nerek, 

śledziony, trzustki, nadnercza, układu moczowego, prostaty), TK miednicy mniejszej, TK stawu (barkowego, łokciowego, 

kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka), TK kości (ramienia, przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy), TK 

rekonstrukcja 3D; USG standard: USG bioder, USG dłoni i nadgarstka, USG jamy brzusznej, USG jamy brzusznej i ukł. 

moczowego, USG jąder, USG klatki piersiowej/jam opłucnowych, USG miednicy mniejszej, USG nakłucie pod kontrola USG, 

USG tkanek miękkich wskazanej okolicy, USG mięśni i tkanek miękkich wskazanej okolicy, USG narządów rodnych, USG 

narządów rodnych transwaginalne, USG płodu rozszerzone (opcja 2D i 3D), USG płodu TA/TV (opcja 2D i 3D), USG prostaty 

przez powłoki brzuszne, USG przezciemiączkowe mózgu, USG stawów: barkowego, biodrowego, kolanowego, łokciowego, 

skokowego, USG staw wszystkie, USG sutków, USG ścięgno Achillesa, USG ślinianek, USG tarczycy, USG transrektalne, USG 

układu moczowego, USG grupy węzłów chłonnych; USG Doppler: USG Doppler tętnic kończyny dolnej/górnej, USG Doppler 

tętnic i żył kończyny dolnej/górnej, USG Doppler brzuszny - aorta i jej odgałęzienia, USG Doppler naczyń wątroby, USG Doppler 

tętnic i żył podobojczykowych, USG Doppler tętnic i żył szyjnych, USG Doppler tętnic nerkowych; Abonament medyczny 

zawiera również kontrasty, znieczulenia i nagrywanie badań na nośnikach elektronicznych w zależności od możliwości 

aparatury medycznej. WIZYTY DOMOWE - Domowe wizyty lekarza internisty, pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej można 

zamawiać całodobowo dzwoniąc do Pierwszej Linii Medycznej (w lokalizacjach, gdzie Wykonawca nie posiada własnych 

oddziałów - poprzez kontakt z lokalnym partnerem Wykonawcy). Wizyty domowe realizowane są ze wskazań medycznych. Są 

one zapewnione na obszarze 30 km od Centrum Warszawy i 25 km od Centrum Gdańska, Gdyni, Łodzi, Katowic, Krakowa, 

Poznania, Warszawy i Wrocławia. W innych miastach Polski wizyty domowe odbywają się w granicach administracyjnych 

miasta, w którym pacjent jest zgłoszony do stałej opieki medycznej. Tryb zamawiania i realizacji wizyt jest zgodny z zasadami 

obsługi obowiązującymi w lokalnych placówkach medycznych.  

SZCZEPIENIA - W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy nadobowiązkowe szczepienia, które obejmują koszt 

szczepionek przeciwko następującym chorobom: grypa, tężec i błonica. Do szczepień pacjenci kwalifikowani są przez lekarzy 

prowadzących.  

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA - w ramach pakietu dostępne są następujące zabiegi: przegląd stomatologiczny co 6 

miesięcy, pantomogram kompletny przeglądowy, pantomogram połowa lewa, pantomogram połowa prawa, Skaling - 

usunięcie złogów nazębnych, Instruktaż higieny jamy ustnej.  

DORAŹNA POMOC STOMATOLOGICZNA - W przypadkach nagłych dolegliwości bólowych lub urazu zęba można uzyskać 

pomoc obejmującą następujące czynności: Pantomogram połowa lewa - doraźna pomoc, Pantomogram połowa prawa - 

doraźna pomoc, RTG punktowe - okołowierzchołkowe - doraźna pomoc, Znieczulenie nasiękowe - doraźna pomoc, 

Znieczulenie międzywięzadłowe – doraźna pomoc, Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne - doraźna pomoc, Trepanacja 

zęba - doraźna pomoc, Trepanacja zęba – doraźna pomoc, Ekstripacja\amputacja przyżyciowa miazgi - 1 kanał - doraźna 

pomoc, Opatrunek leczniczy - doraźna pomoc, Opatrunek chirurgiczny - doraźna pomoc, Zatamowanie krwawienia - doraźna 

pomoc, Usunięcie zęba jednokorzeniowego ze znieczuleniem - doraźna pomoc, Usunięcie zęba wielokorzeniowego ze 

znieczuleniem - doraźna pomoc, Usuniecie zęba mlecznego z zresorbowanym korzeniem ze znieczuleniem - doraźna pomoc, 

Usunięcie zęba mlecznego z niezresorbowanym korzeniem – ze znieczuleniem – doraźna pomoc, Chirurgiczne zaopatrzenie 

małej rany - doraźna pomoc, Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany ze szwem - doraźna pomoc, Chirurgiczne zaopatrzenie 

małej rany z opracowaniem i szwem - doraźna pomoc, Chirurgiczne zaopatrzenie dużej rany ze szwem - doraźna pomoc, 

Usunięcie fragmentu zęba (ze znieczuleniem) - doraźna pomoc, Usunięcie fragmentu zęba (ze znieczuleniem) – doraźna 

pomoc, Usunięcie złamanego korzenia bez dłutowania - ze znieczuleniem - doraźna pomoc, Usunięcie korzeni z dłutowaniem 

- doraźna pomoc, Nacięcie ropnia podśluzówkowego - doraźna pomoc, Nacięcie ropnia podokostnego, podskórnego - doraźna 
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pomoc, Płukanie ropnia - doraźna pomoc, Płukanie suchego zębodołu i aplikacja leku - doraźna pomoc, Ponowne 

zacementowanie korony, mostu, licówki, wkładu KK - doraźna pomoc.  

REHABILITACJA -wykonywana jest na podstawie skierowania od lekarza. W ramach rehabilitacji pacjentom przysługuje 

konsultacja specjalisty rehabilitacji. Rehabilitacją objęty jest cykl do 10 spotkań fizjoterapeutycznych w ciągu 12 kolejnych 

miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia rehabilitacji. Każde spotkanie może obejmować do trzech zabiegów 

rehabilitacyjnych o łącznej długości do 60 min. Zakres rehabilitacji obejmuje następujące elementy: Fizykoterapia: 

galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne DD, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Treberta, prądy Kotza, 

elektrostymulacja, laseroterapia, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, krioterapia częściowa, ultradźwięki, fonoforeza ( 

ultradźwięki z lekiem); Kinezyterapia: ćwiczenia treningu funkcjonalnego: ćw. bierne, ćw. czynno-bierne, ćw. Czynne w 

odciążeniu, ćw. czynne w odciążeniu z oporem, ćw. czynne wolne, ćw. samowspomagane, ćw. czynne z oporem, ćw. 

izometryczne, ćw. propriopcepcji, ćw. rozciągające (stretching), ćw. na przyrządach; kinezyterapia indywidualna dla 

dorosłych; kinezyterapia indywidualna metodą PNF; kinezyterapia indywidualna dzieci ( wady postawy); kinezyterapia 

neurologiczna dla dzieci metoda NDT Bobath; terapia manualna (wg Mc Kenzie, Kaltenborna-Evjenta, Muligana, Majtlanda, 

Cyriaxa, osteopatia, terapia tkanek miękkich, neuromobilizacje); szkoła bólu krzyża; instruktaż ćwiczeń do wykonywania w 

domu; Masaż - masaż częściowy ze wskazań leczniczych; ZNIŻKI - Osoby objęte programem posiadają zniżkę: 15% na pozostałe 

badania laboratoryjne, 15% na program 24 h dla zdrowia, 15% na profilaktykę w pełnym zakresie , 15% na stomatologię 

zachowawczą, 10% na pozostałe konsultacje specjalistyczne, usługi z zakresu rehabilitacji, operacji, badań diagnostycznych i 

innych nie zawartych w pakietach. Zniżki nie obejmują badań genetycznych, implantów, leków oraz materiałów użytych 

podczas operacji i zabiegów. Zniżki obowiązują na usługi zgodnie z zakresem oferowanym w Oddziałach obowiązującym w 

dniu zawarcia umowy.  

PAKIET SENIOR  

Pacjenci mogą korzystać z konsultacji lekarzy prowadzących: internistę, pediatrę, lekarza medycyny rodzinnej, ginekologa i 

okulistę. Profilaktyka polega na regularnych wizytach u lekarza prowadzącego, który na podstawie wywiadu rodzinnego, stylu 

życia, rodzaju wykonywanej pracy oraz innych uwarunkowań będzie mógł ocenić możliwość wystąpienia zagrożeń 

zdrowotnych i skieruje pacjenta na odpowiednie badania diagnostyczne. Raz w roku bez skierowania, w Oddziałach 

Wykonawcy, pacjent może wykonać: glukozę (na czczo), cholesterol całkowity, badanie ogólne moczu, morfologię z 

rozmazem automatycznym.  

KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE - Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy 

specjalistów bez konieczności uzyskania skierowań. Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na 

badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego. Pakiet obejmuje 

konsultacje następujących lekarzy: alergolog, anestezjolog, audiolog, chirurg naczyniowy, chirurg ogólny, chirurg onkolog, 

chirurg plastyk, dermatolog, diabetolog, dietetyk, endokrynolog, foniatra, gastrolog, ginekolog, hematolog, hepatolog, 

internista, kardiolog, laryngolog, lekarz medycyny rodzinnej, lekarz medycyny sportowej, nefrolog, neurochirurg, neurolog, 

okulista, onkolog, ortopeda, proktolog, psychiatra - do 3 wizyt w roku, psycholog - wizyta pierwszorazowa, pulmonolog, 

reumatolog, urolog. Pacjent ma możliwość odbycia konsultacji profesorskiej w zakresie powyższych specjalności na podstawie 

skierowania od lekarza.  

ZABIEGI AMBULATORYJNE - Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. W 

przypadku zabiegów wykraczających poza zakres konsultacji dostępnych w pakiecie Senior pacjent pokrywa jedynie koszt 

konsultacji. Alergologia: immunoterapia - seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta); Chirurgia: cewnikowanie pęcherza 

moczowego, chirurgiczne opatrzenie rany, nacięcie ropnia, nacięcie żylaków odbytu, szycie rany, paznokieć wrastający, 

biopsja diagnostyczna zmiany skórnej, usunięcie cewnika, usunięcie ciała obcego, usunięcie kleszcza, usunięcie paznokcia, 

zdjęcie szwów po operacji, zmiana opatrunku po operacji; Dermatologia: biopsja diagnostyczna zmiany skórnej, usunięcie 

kleszcza Ginekologia: elektrokoagulacja ginekologiczna, krioterapia nadżerek, pobranie cytologii z szyjki macicy; Laryngologia: 

paracenteza ( przebicie błony bębenkowej), płukanie uszu, przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych, usunięcie ciała 

obcego z ucha, usunięcie ciała obcego z nosa, usunięcie ciała obcego z gardła, nacięcie ropnia, założenie przedniej tamponady 

nosa, usunięcie przedniej tamponady nosa; Okulistyka: usunięcie ciała obcego z rogówki, dobieranie soczewek kontaktowych, 

podanie leku do worka spojówkowego; iniekcja podspojówkowa; Ortopedia: iniekcja dostawowa z lekiem (Diprophos/Depo-

Medrol); iniekcja do stawu biodrowego; nastawienie złamania, zwichnięcia, opaska unieruchamiająca (gips plastikowy), 

opaska unieruchamiająca (gips zwykły), opatrunki, punkcja, paznokieć wrastający, szycie rany powierzchniowej kończyn, 

założenie unieruchomienia, zdjęcie unieruchomienia; Reumatologia: iniekcja dostawowa bez kosztu leku; Urologia: 

cewnikowanie pęcherza moczowego, usunięcie cewnika; Gabinet zabiegowy: dożylny wlew kroplowy, iniekcje (domięśniowe, 

dożylne, podskórne, śródskórna), inhalacje, opatrunki, zdjęcie szwów, wykonanie szczepienia, pomiar ciśnienia, pomiar 
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wzrostu i wagi. Użycie do ww. zabiegów materiałów lub środków medycznych takich jak: bandaże, opatrunki, venflon, 

strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i nici chirurgiczne jest dla pacjenta bezpłatne. W przypadku użycia innych materiałów 

lub środków medycznych pacjent pokrywa ich koszt. E-WIZYTY - dodatkowa możliwość uzyskania porady medycznej za 

pomocą chatu, wideo lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami. W ramach e-wizyty specjalista może udzielić porady 

profilaktycznej, postawić wstępną diagnozę, zinterpretować wyniki badań lekarskich, przedłużyć receptę, wystawić 

skierowanie na podstawowe badania laboratoryjne. Nielimitowany dostęp w ramach pakietu do danej specjalności 

gwarantuje tożsamy dostęp do e wizyty, w ramach grafików e-wizyt udostępnionych w systemie on-line.  

KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE: w ramach abonamentu na podstawie skierowania wykonywane są: Hematologia 

i koagulologia: Morfologia z rozmazem automatycznym, Rozmaz ręczny krwi, Odczyn Biernackiego, Oznaczanie odsetka 

retikulocytów, Płytki krwi, Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), Czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka, INR/, Czas 

trombinowy (TT) w osoczu, Fibrynogen, D - Dimery, Ilościowe oznaczenie antytrombiny III; Analityka: Mocz - badanie ogólne, 

Białko w DZM, Białko w moczu, Glukoza w DZM, Glukoza w moczu, Liczba Addisa w DZM, Białko Bence-Jonesa, Kamień 

moczowy - analiza składu, Osmolalność w moczu, Osmolalność w surowicy, Badanie kału w kierunku pasożytów (pierwsze 

oznacz.), Badanie kału w kierunku pasożytów (drugie oznacz.), Badanie kału w kierunku pasożytów (trzecie oznacz.), Kał - 

badanie w kierunku Helicobacter pylori, Kał - lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA, Wykryw. krwi utajonej w kale (met. 

immunochemiczną), Kał - badanie ogólne, Stężenie ALA (kwas deltaaminolewulinowy) w moczu; Biochemia: Albumina w 

surowicy, Alfa 1 Antytrypsyna, Amylaza w moczu, Amylaza w surowicy, Apolipoproteina A1(APO A1), Apolipoproteina B (APO 

B), ASO (test ilościowy), Białko całkowite, Bilirubina całkowita w surowicy, Bilirubina bezpośrednia w surowicy, Bilirubina 

pośrednia w surowicy, Ceruloplazmina, Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), Cholinoesteraza, Chlorki w DZM, Chlorki w 

surowicy, Cholesterol całkowity, Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe, Cynk w surowicy, Protoporfiryna cynkowa, Glukoza, 

Glukoza (po 1h po 50g glukozy), Glukoza (po 1h po 75g glukozy), Glukoza (po 1h po posiłku), Glukoza (po 2h po 50g glukozy), 

Glukoza (po 2h po 75g glukozy), Glukoza (po 2h po posiłku), Dehydrogenaza mleczanowa (LDH), Erytropoetyna, Sód w DZM, 

Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna, Fosfataza kwaśna całkowita (ACP), Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), Fosfataza 

alkaliczna (ALP), Fosfor nieorganiczny w DZM, Fosfor nieorganiczny w surowicy, Fosforan nieorganiczny w moczu, 

Fruktozamina, Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), Cholesterol HDL w surowicy, Karbamazepina, Kinaza kreatynowa 

(CK), Kinaza keratynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn., Koproporfiryny w DZM, Kreatynina w DZM, Kreatynina w 

moczu, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w DZM, Kwas moczowy w moczu, Kwas moczowy w surowicy, Kwas 

wanilinomigdałowy (VMA) w DZM, Kwas walproinowy, Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM, Kwasy żółciowe, 

Lipaza, Lipidogram ( CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.), Lit, Magnez w DZM, Magnez w moczu, Magnez w surowicy, Miedź w surowicy, 

Mioglobina, Mocznik w DZM, Mocznik w moczu, Mocznik w surowicy, Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość, Ołów we krwi, 

Odczyn Waaler - Rose, Potas w DZM, Potas w moczu, Potas w surowicy, Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid), Rozdział 

elektrof. białek w sur. (Proteinogram), Rtęć w moczu, Sód w surowicy, Troponina I, Aminotransferaza alaninowa (ALT), 

Aminotransferaza asparaginianowa (AST), Triglicerydy, Wapń całkowity w DZM, Wapń całkowity w surowicy, Wapń w moczu, 

Wapń zjonizowany, Żelazo w surowicy, Żelazo w surowicy (po 1h), Żelazo w surowicy (po 2h), Żelazo w surowicy (po 3h), 

Żelazo w surowicy (po 4h); Serologia: Grupa krwi + Rh, Allo-przeciwciała odpornościowe, Identyfikacja p/c 

odpornościowych/potwierdzenie w RCKiK, Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA), Serologia kiły - test potwierdzenia - FTA, 

Serologia kiły RPR/(VDRL), Mononukleoza (test lateksowy); Diagnostyka chorób tarczycy: Całkowita trójjodotyronina (T3), 

Całkowita tyroksyna (T4), Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji, Wolna trijodotyronina (FT3), Wolna tyroksyna (FT4), 

Przeciwciała antytyreoglobulinowe (ATG), Tyreoglobulina, Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO), 

Przeciwciała przeciw receptorom TSH - TRAB; Hormony płciowe i metaboliczne: Prolaktyna (PRL), Prolaktyna (PRL) (po 

metoclopramidzie po 1h), Prolaktyna (PRL) (po metoclopramidzie po 2h), Luteotropina (LH), Folikulotropina (FSH), Estradiol 

(E2), Progesteron, Testosteron, Kortyzol rano, Kortyzol w moczu, Kortyzol w ślinie, Kortyzol po deksametazonie, Kortyzol po 

południu, Kortyzol w DZM, Estriol wolny, Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S), Dehydroepiandrosteron (DHEA), 

Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG), Androstendion, Aldosteron (surowica), Wolny aldosteron w DZM, 17 - OH 

progesteron, Gonadotropina kosmówkowa w surowicy - total, Transferyna, Hormon wzrostu (hGH); Diagnostyka cukrzycy: 17 

- hydroksysterydy w DZM, 17 - ketosterydy w DZM, Insulina, Insulina (po 1 h po 75g glukozy), Insulina (po 2h po 75g glukozy), 

Hemoglobina glikowana (HbA1c), C - peptyd, Przeciwciała anty GAD (p/c p. dehydrogenazie glutaminowej), Witamina 

25(OH)D Total; Markery nowotworowe: Antygen karcinoembrionalny (CEA), CA 125, CA 15-3, CA 19-9, Alfa- fetoproteina 

(AFP), PSA całkowity, PSA wolny, Antygen polipeptydowy swoisty (TPS); Diagnostyka anemii: Witamina B12, Kwas foliowy, 

Ferrytyna; Badania cytologiczne: Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy, Cytologiczne badanie płynów z jam ciała, 

Cytologia złuszczeniowa błony śluzowej, Cytologia moczu, Cytologiczne badanie preparatu z punkcji cienkoigłowej; 

Diagnostyka osteoporozy: Pyrylinks - D w moczu, C tetopeptyd i kolagenu - ICTP, Osteokalcyna; Diagnostyka infekcji: HBV - 

antygen Hbe, HBV - antygen Hbs, Borelioza p/c IgG, Borelioza p/c IgM, Brucella odczyn aglutynacyjny Wrighta, Brucella odczyn 

wiązania dopełniacza (OWD), Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.), Chlamydia pneumoniae p/c IgG, 

Chlamydia trachomatis p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgM, CMV IgG awidność, Cytomegalia - IgG (CMV IgG), Cytomegalia 
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- IgM (CMV IgM), Krztusiec IgA Bordetella pertussis, Krztusiec IgM Bordetella pertussis, Krztusiec IgG Bordetella pertussis, 

Listerioza, EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM), EBV VCA IgG (Mononukleoza IgG), Mycoplasma pneumoniae p/c IgG, 

Mycoplasma pneumoniae p/c IgM, HAV - p/c przeciwko HAV total, HAV - p/c przeciwko HAV IgM, HBV - p/c przeciwko HBc 

Total, HBV - p/c przeciwko HBc IgM, HBV - p/c przeciwko Hbe, HBV - p/c przeciwko HBs, HCV - p/c przeciwko HCV, Helicobacter 

pylori IgG, HIV - p/c przeciwko HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo), Rubella p/c IgG, Rubella p/c IgM, Przeciwciała przeciwko 

Toxocara - canii, Toxo p/c IgA, Toxo p/c IgG avidity, Toxo p/c IgG, Toxo p/c IgM, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG, 

Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM; Pozostałe hormony: Gastryna, Homocysteina, ACTH – hormon 

adrenokortykotropowy, Kalcytonina, Leptyna, Metoksykatecholaminy w DZM, Parathormon PTH; Bakteriologia: Gardło - 

posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Gardło - posiew z górnych dróg oddechowych beztlenowo, Gardło - posiew z 

górnych dróg oddechowych rozszerzony, Gardło - wymaz w kierunku S. pyogenes i Strep. gr. C i G, Migdałki - posiew z górnych 

dróg oddechowych rozszerzony, Migdałki - wymaz w kierunku S. pyogenes i Strep. gr. C i G, Nos - posiew beztlenowo, Nos 

strona lewa - posiew tlenowo, Nos strona prawa - posiew tlenowo, Nos strona lewa - posiew wymazu w kierunku S. aureus, 

Nos strona prawa - posiew wymazu w kierunku S. aureus, Jama ustna - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Jama 

ustna - posiew z wymazu - tlenowo + grzyby, Ucho lewe (przewód słuchowy zew.) - posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho 

prawe (przewód słuchowy zew.) - posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), 

Ucho – posiew beztlenowo, Ucho środkowe lewe - posiew tlenowo + beztlenowo + grzyby, Ucho środkowe prawe - posiew 

tlenowo + beztlenowo + grzyby, Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu, Dolne drogi oddechowe (plwocina) - tlenowo, 

Dolne drogi oddechowe (plwocina) - beztlenowo, Plwocina - posiew TBC met. konwencjonalna, Plwocina - posiew w kier. 

grzybów (drożdżopodobnych), Oko – posiew wymazu tlenowo, Oko - posiew w kier. Grzybów (drożdżopodobnych), Oko - 

posiew wymazu beztlenowo, Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo, Zmiany skórne- posiew beztlenowo, Zmiany skórne- 

posiew tlenowo, Rana - posiew wymazu tlenowo + beztlenowo, Tkanki / wydzieliny / bioptaty - posiew tlenowo + beztlenowo, 

Ropa - posiew tlenowo + beztlenowo, Dermatofity - posiew, Biocenoza pochwy - czystość, preparat, Badanie na obecność 

Trichomonas vaginalis (cewka moczowa), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa), Posiew z dróg moczowo-

płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg 

moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby, 

Posiew z dróg moczowo- płciowych (cewka moczowa) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo płciowych (pochwa) beztlenowo, 

Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) 

beztlenowo, Nasienie - posiew beztlenowo, Nasienie - posiew tlenowo, Pochwa - posiew w kier. Grzybów 

(drożdżopodobnych), Streptococcus agalactiae - posiew z odbytu, Streptococcus agalactiae - posiew z pochwy, Streptococcus 

agalactiae - posiew z pochwy i odbytu, Cewka moczowa - posiew w kier. Grzybów (drożdżopodobnych), Cewka moczowa - 

posiew w kierunku neisseria gonorrheae, Odbyt - posiew w kierunku neisseria gonorrheae, Szyjka macicy - posiew w kierunku 

neisseria gonorrheae, Cewka moczowa - posiew Mykoplasma, Ureaplasma, Szyjka macicy – posiew Mykoplasma, Ureaplasma, 

Szyjka macicyposiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu cewki, Chlamydia 

trachomatis antygen – z wymazu gardła, Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu oka lewego, Chlamydia trachomatis 

antygen - z wymazu oka prawego, Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu szyjki macicy, Mocz - posiew, Kał ogólny - 

posiew tlenowo + grzyby, Kał - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Salmonella Shigella - kał posiew, Yersinia - kał 

posiew, Odbyt - posiew w kier. Grzybów (drożdżopodobnych), Wymaz z odbytu - posiew tlenowo + grzyby, Clostridium 

Difficiele - kał wykrywanie toksyn A i B, Kał - Rota - Adenowirusy, Kał - badanie na nosicielstwo (pierwsze oznacz.), Kał - badanie 

na nosicielstwo (drugie oznacz.), Kał - badanie na nosicielstwo (trzecie oznacz.), Krew - posiew tlenowo, Płyny z jam ciała - 

posiew tlenowo + beztlenowo, Płyny z jam ciała - posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych), Płyn stawowy - posiew 

tlenowo + beztlenowo, Płyn stawowy - posiew w kier. Grzybów (drożdżopodobnych), Skóra - posiew wymazu beztlenowo, 

Skóra - posiew wymazu tlenowo; Alergeny: Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy; Immunologia+autoimmunologia: C3 

składnik dopełniacza, C4 składnik dopełniacza, Poziom inhibitora C1 esterazy dopełniacza, Immunoglobulina IgA w surowicy, 

Immunoglobulina IgG w surowicy, Immunoglobulina IgM w surowicy, Czynnik reumatoidalny RF IgM, Przeciwciała 

antykardiolipinowe IgM, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG, Przeciwciała PANCA (MPO), Przeciwciała przeciwjądrowe 

(ANA), Przeciwciała przeciw gliadynie IgA, Przeciwciała przeciw gliadynie IgG, Przeciwciała endomysialne IgG, Przeciwciała 

endomysialne IgA, Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2), Przeciwciała mitochondrialne (AMA), Przeciwciała przeciw 

plemnikowe, Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA), Przeciwciała przeciw antycytrulinowe (aCCP), Test LKM 

(autoimmunologiczne zap. wątroby - AIH), Mikroalbuminuria w DZM, P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, P/c 

przeciw transglutaminazie tkankowej IgG, P/c przeciw keratynowe (AKA), Yersinia p/c IgA, Yersinia p/c IgG, Yersinia p/c IgM, 

Insulinopodobny czynnik IgF, Test ENA - 6 profil, P/c przeciw fosfatydyloserynie IgG, P/c przeciw antyfosfolipidowe p/c IgG i 

IgM, P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM. KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA - Na podstawie skierowania od lekarza 

pacjentom wykonywane są badania diagnostyczne: Audiogram, Badanie autorefrektometrem, Badanie mykologiczne, 

Badanie widzenia przestrzennego, Biopsja cienkoigłowa guzka, Biopsja cienkoigłowa ślinianek, Biopsja cienkoigłowa sutków, 

Biopsja cienkoigłowa tarczycy, Biopsja cienkoigłowa węzła chłonnego, Biopsja cienkoigłowa zmiany powierzchniowej, EKG 

spoczynkowe z opisem, Echo serca, EEG - badanie czynności mózgu, ENG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Gastroskopia, 
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Gonioskopia, Histopatologia, Krzywa dobowa ciśnienia śródgałkowego, Kolonoskopia, Komputerowe bezkontaktowe badanie 

ciśnienia gałkowego, Mammografia, Pole widzenia, Próba wysiłkowa, Rektoskopia, Sigmoidoskopia,Spirometria, Spirometria 

z próbą rozkurczową,Testy alergologiczne skórne, Test Actim CRP, Tonometria, Tympanogram, Urografia; Rezonans 

magnetyczny (MR) standard: MR głowy, MR przysadki, MR oczodołów, MR twarzoczasz ki, MR zatok, MR szyi, MR kręgosłupa, 

MR jamy brzusznej, MR miednicy mniejszej, MR stawu (kolanowego, barkowego, biodrowego), MR małych stawów 

(skokowego, łokciowego, skroniowo-żuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy), MR kości (ramienia, przedramienia, uda, 

podudzia), MR małych kości (dłoni, stopy), MR tkanek miękkich wskazanej okolicy, MR śródpiersia, Angio MR głowy, Angio 

MR innej okolicy anatomicznej, Cholangio MR (MRCP), MR głowy z opcją dyfuzji (DWI), MR podst. głowy z opcją perfuzji (PWI), 

MR prostaty; RTG kostny: RTG czaszki (1 projekcja), RTG czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, RTG podstawy czaszki, RTG 

potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok obocznych nosa, RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja), RTG oczodołów - 2 

projekcje, RTG celowane na oczodół, RTG celowane na siodło tureckie, RTG kanału nerwu wzrokowego, RTG uszu wg Schillera 

(porównawcze), RTG stawów skroniowo-żuchwowych, RTG żuchwy PA + skos, RTG żuchwy (1 projekcja), RTG krtani, RTG kości 

nosa, RTG nosogardła, RTG tarczycy, RTG celowane na poszczególny krąg, RTG kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika), 

RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok, RTG kręgosłupa szyjnego - czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - skosy (2 

projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego – bok (1 projekcja), RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP, RTG całego 

kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP+bok, RTG klatki piersiowej AP/PA, RTG klatki piersiowej - bok, RTG klatki piersiowej 

AP/PA + bok, RTG klatki piersiowej AP/PA + bok z kontrastem, RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc, RTG żeber - 

skos, RTG żeber AP/PA (1 projekcja), RTG żeber L+P (2 projekcje), RTG stawu barkowego AP, RTG stawu barkowego osiowe, 

RTG stawu barkowego transtorakalne, RTG stawu barkowego AP + osiowe, RTG stawów barkowych (porównawcze), RTG 

stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze), RTG kości ramiennej AP + bok, RTG stawu łokciowego AP + bok, RTG stawów 

łokciowych AP + bok (porównawcze), RTG przedramienia AP + bok, RTG nadgarstka AP + bok,- RTG nadgarstka w 4-ch 

projekcjach, RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje), RTG nadgarstków AP (porównawcze), RTG nadgarstków AP + bok 

(porównawcze), RTG ręki - bok/AP/skos (1 projekcja), RTG ręki AP + skos, RTG rąk AP (porównawcze), RTG rąk AP + skos 

(porównawcze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki osiowe, RTG obojczyków 

porównawcze, RTG obojczyka AP, RTG mostka - bok, RTG mostka - bok + skos, RTG stawów mostkowoobojczykowych (1 

projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP (scolioza), RTG 

kręgosłupa piersiowo- lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza), RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok, RTG kręgosłupa 

lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego 

celowane L5 - S1, RTG kości krzyżowej AP + bok, RTG kości ogonowej AP + bok, RTG kości ogonowej - bok/AP (1 projekcja), 

RTG stawów krzyżowo-biodrowych PA, RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje), RTG przeglądowej jamy 

brzusznej (1 projekcja), RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja), RTG kości miednicy, RTG stawu biodrowego 

AP , RTG stawu biodrowego osiowe, RTG stawu biodrowego AP + osiowe , RTG stawów biodrowych AP + osiowe 

(porównawcze), RTG stawów biodrowych AP (porównawcze), RTG kości udowej AP + bok, RTG stawu kolanowego AP + bok, 

RTG stawów kolanowych AP + bok (porównawcze), RTG stawów kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych 

AP/bok (1 projekcja), RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze), RTG rzepki bok, RTG rzepki AP/PA, RTG rzepki AP/PA 

+ bok, RTG rzepki osiowe, RTG rzepki L + P osiowe (porównawcze), RTG rzepki 3 kąty porównawcze (3 projekcje), RTG rzepki 

3 kąty (3 projekcje), RTG rzepki według Merchanta, RTG całych kończyn dolnych, RTG podudzia AP + bok, RTG stawu 

skokowego AP + bok, RTG stawu skokowego AP + bok porównawcze, RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost), RTG 

stopy AP + bok, RTG stopy - skos/bok (1 projekcja), RTG stóp AP/bok (porównawcze), RTG stóp AP + bok (porównawcze), RTG 

palca stopy AP + bok, RTG kości piętowej (1 projekcja), RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze), RTG kości 

piętowych osiowe + bok; Scyntygrafia: scyntygrafia całego ciała jodem, scyntygrafia całego ciała (MIBI), scyntygrafia kości 

statyczna, scyntygrafia mózgu, scyntygrafia nerek statyczna, scyntygrafia mikcyjna nerek, scyntygrafia nerek dynamiczna, 

scyntygrafia wątroby statyczna, scyntygrafia tarczycy, scyntygrafia przytarczyc, scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa i 

po wysiłku fizycznym, scyntygrafia kości - badanie trójfazowe, scyntygrafia przewodu pokarmowego, scyntygrafia układu 

limfatycznego, scyntygrafia receptorów dla somatostatyny, scyntygrafia ślinianek, scyntygrafia z galem 67; Tomografia 

komputerowa (CT) - standard: TK głowy, TK oczodołów, TK kości skroniowej (uszu), TK twarzoczaszki, TK zatok, TK krtani, 

nosogardła, TK szyi, TK kręgosłupa, TK klatki piersiowej, TK jamy brzusznej (wątroby, nerek, śledziony, trzustki, nadnercza, 

układu moczowego, prostaty), TK miednicy mniejszej, TK stawu (barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, 

biodrowego, nadgarstka), TK kości (ramienia, przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy), TK rekonstrukcja 3D; USG 

standard: USG bioder, USG dłoni i nadgarstka, USG jamy brzusznej, USG jamy brzusznej i ukł. moczowego, USG jąder, USG 

klatki piersiowej/jam opłucnowych, USG miednicy mniejszej, USG nakłucie pod kontrola, USG tkanek miękkich wskazanej 

okolicy, USG mięśni i tkanek miękkich wskazanej okolicy, USG narządów rodnych, USG narządów rodnych transwaginalne, 

USG prostaty przez powłoki brzuszne, USG stawów: barkowego, biodrowego, kolanowego, łokciowego, skokowego, USG 

stawu innego, USG sutków, USG ścięgna Achillesa, USG ślinianek, USG tarczycy, USG transrektalne, USG układu moczowego, 

USG grupy węzłów chłonnych; USG Doppler: USG Doppler tętnic kończyny dolnej/górnej, USG Doppler tętnic i żył kończyny 

dolnej/górnej, USG Doppler brzuszny - aorta i jej odgałęzienia, USG Doppler naczyń wątroby, USG Doppler tętnic i żył 
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podobojczykowych, USG Doppler tętnic i żył szyjnych, USG Doppler tętnic nerkowych; Abonament medyczny zawiera również 

kontrasty, znieczulenia i nagrywanie badań na nośnikach elektronicznych w zależności od możliwości aparatury medycznej. 

SZCZEPIENIA - W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy nadobowiązkowe szczepienia, które obejmują koszt 

szczepionek przeciwko następującym chorobom: grypa, tężec i błonica. Do szczepień pacjenci kwalifikowani są przez lekarzy 

prowadzących. PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA - w ramach pakietu dostępny jest przegląd stomatologiczny co 6 miesięcy. 

ZNIŻKI W ODDZIAŁACH - Osoby objęte programem posiadają zniżkę: 15% na pozostałe badania laboratoryjne, 15% na program 

24 h dla zdrowia, 15% na profilaktykę i doraźną pomoc stomatologiczną, 15% na stomatologię zachowawczą, 10% na 

pozostałe konsultacje specjalistyczne, 10% na pozostałe usługi niezawarte w pakietach. Zniżki nie obejmują badań 

genetycznych, implantów, leków oraz materiałów użytych podczas operacji i zabiegów. Zniżkami objęte są usługi oferowane 

w Oddziałach Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy1: …………………………………….…………… 

……………………….…………………………………………………………………………………………....... 

Numer KRS (jeśli dotyczy)  

NIP:  

REGON:  

Adres e-mail do wymiany 
korespondencji  związanej 
z niniejszym 
postępowaniem 

e-mail: ……………………………………………………………………. 

Osoba upoważniona do 
reprezentacji 
Wykonawcy/-ów i 
podpisująca ofertę 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………... 

Osoba odpowiedzialna za 
kontakty z Zamawiającym 
w trakcie realizacji umowy 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………... 

Wykonawca jest:2 
  mikroprzedsiębiorstwem 

  małym przedsiębiorstwem 

  średnim przedsiębiorstwem 

  jednoosobowa działalność gospodarcza 

  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

  inny rodzaj ……………………………………………………. 

Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji na Świadczenie usług medycznych dla pracowników UKE określonych w SWZ i zgodnie 
z jej treścią: 

 

                                                           
1 W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy 
2 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów Euro 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów Euro. 

Formularz oferty 

Postępowanie nr BA. WZP.26…...2022 
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I część zamówienia 

cena razem brutto oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi 

w SWZ dla cz. I zamówienia wynosi: …………………... zł netto (słownie: 

………………………………………………………………….), powiększony o należny podatek VAT … %w kwocie…. tj. 

……………….. zł brutto (słownie:…………………..) zgodnie z wyliczeniami zwartymi w poniższych tabelach 

cenowych: 
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Białystok ilość 

badań 

17 15 7 12 7 11 13 13 15 13 13 13 13 5 

Bydgoszcz ilość 

badań 

13 11 4 9 4 9 9 9 11 9 9 9 9 6 

Gdynia ilość 

badań 

21 19 6 13 6 13 17 17 19 17 17 17 17 8 

Kielce ilość 

badań 

12 10 7 9 7 8 8 8 10 8 8 8 8 6 

Kraków ilość 

badań 

13 11 6 9 6 9 9 9 11 9 9 9 9 5 

Lublin ilość 

badań 

17 15 7 14 7 13 13 13 15 13 13 13 13 8 

Łódź ilość 

badań 

10 8 2 5 2 5 6 6 8 6 6 6 6 2 

Olsztyn ilość 

badań 

16 14 4 12 4 11 12 12 14 12 12 12 12 6 

Opole ilość 

badań 

11 9 4 6 4 6 7 7 9 7 7 7 7 2 

Poznań ilość 

badań 

18 16 7 10 7 10 14 14 16 14 14 14 14 6 

Rzeszów ilość 

badań 

15 13 5 12 5 12 11 11 13 11 11 11 11 6 

Siemianowi

ce Śląskie 

lub 

Katowice 

ilość 

badań 

27 25 11 19 11 16 23 23 25 23 23 23 23 6 

Szczecin ilość 

badań 

15 13 5 10 5 10 11 11 13 11 11 11 11 7 

Warszawa ilość 

badań 

338 298 10 56 10 56 228 22

8 

248 228 228 22

8 

228 26 

Wrocław ilość 

badań 

18 16 6 11 6 11 14 14 16 14 14 14 14 5 
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Zielona 

Góra 

ilość 

badań 

13 11 3 9 3 9 9 9 11 9 9 9 9 5 

Cena razem                

Cena 

Łącznie za 

wszystkie 

badania  

 

 
 

W zakresie kryterium Liczba placówek świadczenia usługi 

 

Miasto nazwa placówki adres 

Białystok 

    

    

    

Bydgoszcz 

    

    

    

Gdynia 

    

    

    

Kielce 

    

    

    

Kraków 

    

    

    

Lublin 

    

    

    

Łódź 

    

    

    

Olsztyn 

    

    

    

Opole 

    

    

    

Poznań 

    

    

    

Rzeszów 
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Siemianowice 
Śląskie lub 
Katowice     

Szczecin 

    

    

    

Warszawa 

    

    

    

Wrocław 

    

    

    

Zielona Góra 

    

    

    

 

 

 

II część zamówienia 

cena razem brutto oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi 

w SWZ dla cz II zamówienia wynosi: …………………... zł netto (słownie: 

………………………………………………………………….), powiększony o należny podatek VAT … %w kwocie…. tj. 

……………….. zł brutto (słownie:…………………..) zgodnie z wyliczeniami zwartymi w poniższych tabelach 

cenowych: 
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Rodzaj Pakietu Szacunkowa 
liczba 

Pakietów 

Wartość 
netto 

miesięcznie 
za pakiet 

A 

Okres 
obowiązywania 

umowy w 
miesiącach 

B 

Wartość 
netto 

 
Kol.A*kol.B 

pojedynczy (pracownik 
indywidualny) 

PAKIET PODSTAWOWY 

 
7 

 
….. 

 
24 

 
….. 

pojedynczy (pracownik 
indywidulny) 

PAKIET PODSTAWOWY + 

 
35 

 

 
….. 

 
24 

 
….. 

pojedynczy (pracownik 
indywidulny) 

PAKIET ROZSZERZONY 

 
26 

 
….. 

 
24 

 
….. 

partnerski (pracownik + 
małżonek/ka lub 1 

dziecko do 26 roku życia) 
PAKIET PODSTAWOWY 

 

 
 

3 

 
 

….. 

 
 

24 

 
 

….. 

PARTNERSKI 
(PRACOWNIK + 

MAŁŻONEK/KA LUB 1 
DZIECKO DO 26 ROKU 

ŻYCIA) 
PAKIET PODSTAWOWY + 

 

 
 

13 

 
 

….. 

 
 

24 

 
 

….. 

PARTNERSKI 
(PRACOWNIK + 

MAŁŻONEK/KA LUB 1 
DZIECKO DO 26 ROKU 

ŻYCIA) 
PAKIET rozszerzony 

 

 
 

14 

 
 

…. 

 
 

24 

 
 

…. 

rodzinny (pracownik + 
małżonek/ka + dzieci do 

26 roku życia) 
PAKIET PODSTAWOWY 

 
5 

 
….. 

 
24 

 
….. 

rodzinny (pracownik + 
małżonek/ka + dzieci do 

26 roku życia) 
PAKIET PODSTAWOWY+ 

 
 

25 

 
 

…. 

 
 

24 

 
 

…. 

rodzinny (pracownik + 
małżonek/ka + dzieci do 

26 roku życia) 
PAKIET rozszerzony 

 
 

20 

 
 

…. 

 
 

24 

 
 

…. 

Senior 
 

6 ….. 24 …… 

Łącznie Wartość  - ….. 24 …… 
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Ponadto oferujemy3: 

 

Liczba placówek własnych 
Wykonawcy na terenie Polski 

Część 2 zamówienia  

…….. placówek własnych na terenie Polski 

 

Liczba placówek będących w 
dyspozycji Wykonawcy na 
terenie Polski, z usług których 
Zamawiający będzie mógł 
korzystać 

Część 2 zamówienia  

 

…….. placówek będących w dyspozycji Wykonawcy na terenie 
Polski, z usług których Zamawiający będzie mógł korzystać 

 

Posiadanie zintegrowanego, 
elektronicznego systemu 
rejestracji wizyt lekarskich 
(m.in. możliwość rezerwacji 
wizyt on-line przez pacjenta, 
możliwość sprawdzenia 
dostępności do poszczególnych 
specjalistów, przypominanie 
drogą elektroniczną, np. sms-
ami lub e-mailami o wizytach) 
dostępnego w placówkach 
Wykonawcy 

Część 2 zamówienia  

posiada/nie posiada 

 

Posiadanie zintegrowanego, 
elektronicznego systemu 
obsługi dokumentacji pacjenta 
(m.in. historia chorób pacjenta, 
wykaz wszystkich konsultacji 
lekarskich, wykaz stosowanych 
lekarstw, wyniki badań 
laboratoryjnych i 
diagnostycznych, inne ważne 
informacje o pacjencie) 
dostępnych w placówkach 
Wykonawcy 

Część 2 zamówienia  

posiada/nie posiada 

 

Posiadanie systemu hot-line w 
dyżurach 24h w celu 
umożliwienia konsultacji 
telefonicznej z personelem 
medycznym w placówkach 
Wykonawcy 

Część 2 zamówienia  

posiada/nie posiada 

                                                           
3 W przypadku braku zaznaczenia w odpowiednich rubrykach, Zamawiający przyzna 0 pkt w danym kryterium. 



 

 

 
 
 

Oświadczam, że zatrudniam/-my na umowę o pracę Koordynatora odpowiedzialnego za prawidłową 
realizację zamówienia: 

Lp. Dane Koordynatora 
Podstawa do 

dysponowania osobą 

1 
………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail) 
 

2 
………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail) 
 

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień treści SWZ  

1. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 
złożenia niniejszej oferty. 

2. Oświadczam, że zamówienie wykonamy w terminie podanym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni do dnia 23.04.2022r. 

4. Oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z SWZ i wzorem umowy.  

5. Oświadczam, że informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji znajdują się w pliku o nazwie „załącznik stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i 
złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).  

 

Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia  

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze 
strony Wykonawcy są: 

………………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu ……………………………. e-mail: ………………………………………….. 
 

Informuję/-jemy, że wskazane poniżej dokumenty dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi, zawartymi w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych (wypełnić jeśli 
dotyczy)4: 

                                                           
4 W przypadku, gdy Zamawiający ma możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do wymaganych dokumentów, Wykonawca może 
podać adresy stron internetowych, na których dostępne są dokumenty potwierdzające autoryzację producentów sprzętu i 
oprogramowania do świadczenia usług serwisowych dla wszystkich urządzeń i oprogramowania, w celu ich pobrania przez 
Zamawiającego. 



 

 

Nazwa dokumentu  Adres internetowy, gdzie dostępny jest 
dokument  

  

 

Podwykonawstwo  

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia (jeżeli 
dotyczy): 

Lp. Część zamówienia 

Wartość brutto 
(PLN) lub 

procentowy udział 
podwykonawstwa 

Nazwa i adres podwykonawcy 

1 2 3 4 

1    

2    

RAZEM   

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO51) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.6 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

  

                                                           
5 rozporządzenie 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). 
6 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). 



 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp7 

 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług medycznych 
dla pracowników UKE nr postępowania BA.WZP.26.16.2022 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 oraz 
art. 109 ust. 1 pkt. 1,4,5,7 ustawy Pzp. 

 

(wykreślić jeśli nie dotyczy) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 pkt 1,2,5 oraz  art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5,7 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 
ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków  

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale 7 ust.2 pkt 
2 oraz pkt 4 SWZ. 

 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

  

                                                           
7 W przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „Oświadczenie…” powinno być złożone przez 
każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia 



 

 

Załącznik nr 5 do SWZ  

Informacja o grupie kapitałowej 

 

Przystępując do postępowania na Świadczenie usług medycznych dla pracowników UKE, nr 
sprawy: BA.WZP.26.16.2022, informuję, że8: 

 

☐  nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w 
prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu; 

 

☐  należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z następującymi Wykonawcami, którzy 
złożyli oferty w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu:  

1. nazwa podmiotu ………………………………………………………. 

2. nazwa podmiotu ……………………………………………….……… 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
………………………………………………. 

 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

  

                                                           
8 Dokument ten Wykonawca składa w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o 
której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego).  
 
*zaznaczyć właściwe 



 

Załącznik nr 6 do SWZ  

Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) 

 

Przystępując do postępowania na Świadczenie usług medycznych dla pracowników UKE, nr 
sprawy: BA.WZP.26.16.2022, informuję, że: 

 

DANE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY: 

Nazwa /Firma: ……………………………………………………………………………………………….... 

Adres: ………………………………………………………………………………………..……… 

telefon: …………………….……………………………….…………………………………………  

e-mail: …………………………………………………….…………………………………………… 

Będąc upoważnionym do reprezentowania wskazanego podmiotu, niniejszym oświadczam, że 
oddaję do dyspozycji Wykonawcy: 

Nazwa /Firma Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………….................................... 

Adres: ………………………………………………………………………………………..……………................. 

określone poniżej zasoby, przez okres korzystania z nich przy wykonaniu powołanego 
zamówienia i oświadczam, że stosunek łączący mnie z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty 
dostęp Wykonawcy do tych zasobów: 

1. Określenie zakresu zasobów dostępnych Wykonawcy od podmiotu udostępniającego 
zasoby: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem 
osobistym 

  



 

Załącznik nr 7 do SWZ 
 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców 

…………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług medycznych 

dla pracowników UKE nr postępowania BA.WZP.26.16.2022. 

 

W odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z warunkiem 

udziału wskazanym w rozdziale 7 ust. 2 pkt 4 SWZ oświadczam/y, że wykonaliśmy/wykonujemy 

następujące usługi: 

Lp. 
Data realizacji  

(od - do) 

Odbiorca usługi  

(nazwa i adres) 

Przedmiot realizacji 

(wyszczególnić rodzaj usług) 

Wartość brutto 

(w zł) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

  
 

 

2.     

3.     

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. Dokument należy wypełnić i podpisać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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