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Istotne Warunki Zamówienia 
 

1. Zamawiający: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. 
35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 
telefon (017) 8660400, fax (017) 8660419 
NIP 5170237413, REGON 180 279 554 
Nr KRS: 0000294767 
Konto: Bank PEKAO S.A Oddział Warszawa, ul. Towarowa 25  
nr 96 1240 6292 1111 0010 9722 9794 
 

2. Tryb postępowania 
Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie 
przekracza kwoty 428 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień.  
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:  
p. Mariusz Matuszewski, kierownik Działu Spraw Pracowniczych, tel. (17) 8660414 
 

3. Przedmiot zamówienia: 
1 Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielanie świadczeń medycznych tj. badań 

wstępnych, okresowych, kontrolnych i uprawniających do wykonywania zawodu kierowcy 
autobusu oraz sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracownikami MPK – Rzeszów Sp. z 
o.o., w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 
maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich, wydawanych 
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). 

2 Umowa zawarta zostanie na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2024r. 
3 Rodzaj badań będących przedmiotem niniejszego postępowania określony został w poniższej 

tabeli: 
 

L.p. 
Rodzaje świadczeń 

Przewidywana ilość 
świadczeń w okresie 2 lat 

1 Aminotransferaza ALT 440 

2 Aminotransferaza AST 440 

3 Audiometria subiektywna 400 

4 badanie zmierzchowe i reakcja na olśnienie (okulistyka) 420 

5 badanie/konsultacja neurologiczna 370 

6 badanie/konsultacja okulistyczna 550 

7 badanie/konsultacja otolaryngologiczna 410 

8 Bilirubina całkowita 440 

9 cholesterol całkowity 440 

10 EKG 500 

11 GGTP (aktywność) 440 

12 mocz badanie ogólne 600 

13 Morfologia krwi z rozmazem automatycznym 600 

14 OB 600 

15 Poziom glukozy we krwi 600 

16 Psychologia transportu - badania kierowców przewóz osób 250 
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4 Zleceniobiorca będzie udzielał świadczeń medycznych osobom, które przedstawią pisemne 
skierowania wystawione przez Zleceniodawcę. 

5 Zleceniobiorca dołoży starań, aby zorganizować badania w taki sposób, by trwały jak 
najkrócej, lecz nie dłużej niż jeden dzień roboczy. 

6 Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia świadczenia nie później niż w terminie 2 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia się osoby z wydanym skierowaniem. 

7 W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu zapisanego w pkt. 6 
Zleceniobiorca zobowiąże się zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 500 zł za 
każdy stwierdzony przez Zleceniodawcę przypadek niedotrzymania terminu. 

8 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie nie ujętym 
w tabeli. 

9 Wynagrodzenie za świadczenia podane w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

 
4. Warunki płatności: 

Zamawiający będzie uiszczał należności przelewem do 14 dni od daty otrzymania faktury. 
Za wykonane usługi Zleceniobiorca będzie wystawiał co miesiąc fakturę, rozliczającą ilość 
wykonanych przez niego świadczeń zdrowotnych w danym miesiącu kalendarzowym. 
Do faktury Zleceniobiorca dołączał będzie wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych 
zawierający: nazwiska osób, którym udzielone zostały świadczenia, oraz łączną wartość 
udzielonych danej osobie świadczeń. 
 

5. Wymagania dotyczące oferty: 
1 Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do IWZ); 
2 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem 

oferenta, oraz nazwą zamawiającego z dopiskiem  
 

„OFERTA NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE” 
 

3 Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni; bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

 
6. Sposób obliczenia ceny: 
W formularzu ofertowym przedstawiono tabelę, w której należy: 

• w kolumnie nr 3 podać cenę za jedno świadczenie; 

• w kolumnie nr 4 należy wpisać wynik mnożenia wartości z kolumny nr 2 (przewidywana ilość 
świadczeń w okresie 2 lat) oraz kolumny nr 3 (wynagrodzenie za jedno świadczenie) 

• w wierszu „Wynagrodzenie za całe zamówienie netto” należy wpisać sumę wartości z kolumny 
4. 

 
7. Termin i miejsce składania ofert: 

1 Oferty należy składać w terminie do 24.11.2022r. roku do godziny 1300 w siedzibie 
zamawiającego: 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54, II piętro, sekretariat. 

2 Dla ofert nadesłanych pocztą jako termin wpłynięcia przyjmuje się datę doręczenia. 
 

8. Wymagane dokumenty: 
Oferent przedłoży następujące dokumenty: 

 
Oświadczenie, że oferent : 

− Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym 
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i technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

− Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

− nie podlega wykluczeniu z postępowania, to jest: 
o w ciągu ostatnich trzech lat nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia, lub 

wykonując je z nienależytą starannością; 
o nie znajduje się w stanie upadłości oraz nie wszczęto w stosunku do niego 

postępowania upadłościowego; 
o nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne 

(ewentualnie uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonywanie decyzji organu podatkowego); 

o żaden z członków obecnych władz oferenta nie został skazany prawomocnym 
wyrokiem w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, albo 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 
9. Wybór oferty: 

1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2022r. o godzinie 1315 (sala konferencyjna) przy ul. 
Lubelskiej 54. 

2 Zamawiający dokona wyboru oferty wybierając ofertę o najniższej cenie szacowanego 
zamówienia; 

3 Zamawiający powiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów biorących udział 
w postępowaniu; 

 
10. Informacje dodatkowe 

1 Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
2 Niniejsze Istotne Warunki Zamówienia należy traktować jako poufne i nie udostępniać 

osobom trzecim. 
3 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  do zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert, tj. do dnia 16.11.2022r. 

4 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
 
 
 
Załączniki: 
1 Formularz ofertowy; 
2 Projekt Umowy. 
 
 


