
WOJEWODA POMORSKI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 322, fax: 58 30 15 435 
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl

Gdańsk, dnia 9 marca 2023 r.
BZK-III.6610.15.2023.AK

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

Na usługi z zakresu:

„badania lekarskie specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwacja szpitalna osób 

stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na potrzeby Powiatowej Komisji 

Lekarskiej w Malborku (PKLek) orzekającej o zdolności do służby wojskowej”

I. Dane Zamawiającego:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, zwany w dalszej części „Zamawiającym” 

z siedzibą: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

REGON: 000514242 

NIP 583-10-66-122  

e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl 

II. Przedmiot zamówienia oraz jego wartość:

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Badania lekarskie specjalistyczne, psychologiczne oraz 

obserwacja szpitalna osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby 

Powiatowej Komisji Lekarskiej w Malborku (PKLek w Malborku) orzekającej o zdolności do 

służby wojskowej”. 

Przedmiotem zamówienia są: usługi medyczne/psychologiczne polegające na wydaniu 

odpowiednich rozpoznań osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. po 

wykonaniu specjalistycznych badań lekarskich, psychologicznych lub obserwacji szpitalnej 

oraz wykonanie w razie potrzeby niezbędnych badań diagnostycznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących badań z zakresu: chirurgii, 

ortopedii, okulistyki, psychologii, neurologii, dermatologii, psychiatrii, kardiologii, 

laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii.
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Badania lekarskie specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwacja szpitalna osób 

stawiających się do kwalifikacji wojskowej będące przedmiotem zamówienia, 

przeprowadzone zostaną w kierunku stwierdzenia chorób i ułomności wyszczególnionych 

w Załączniku nr 1 do rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2022 r. 

w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych 

komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1243), będącego podstawą orzekania 

Powiatowej Komisji Lekarskiej w Malborku.

Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ostatecznej ceny realizacji jednego 

świadczenia. Ostateczna cena winna uwzględniać całkowity koszt przeprowadzenia 

jednostkowego badania z danej specjalności medycznej lub przez psychologa oraz obserwacji 

szpitalnej bez uwzględnienia badań diagnostycznych. Cena ostateczna winna zostać podana 

w PLN i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek (cena 

brutto).

Szacunkowa wartość konkursu: 3 000 zł. brutto.

Dopuszcza się możliwość wykonania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

III. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej za 

pomocą poczty; kuriera; lub osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Okopowej 

21/27 w Gdańsku pok. 398O (IV piętro), w zamkniętej kopercie na formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia, z podanym adresem zwrotnym 

(w tym adresem e-mail) i dopiskiem: „kwalifikacja wojskowa 2023 r – konkurs ofert nr 

BZK-III.6610.15.2023.AK”.

2. Termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2023 r. W przypadku przesyłek 

pocztowych/kurierskich jest to data wpłynięcia oferty do Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego.

3. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie na udostępnionym 

formularzu w miejscu i terminie określonym w pkt 1 i 2.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 399E (IV piętro), niezwłocznie 

po upływie terminu składania ofert. O terminie tym Zamawiający powiadomi podmioty, 
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które złożyły ofertę (zwane dalej: Oferent lub Wykonawca) - na adres e-mail przez nie 

wskazany w swojej ofercie.

5. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących przedmiotu 

zamówienia oraz procedury pod warunkiem złożenia ich drogą e-mailową na wskazany 

powyżej adres e-mail Zamawiającego w terminie do 3 dni przed zakończeniem terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął po upływie 

terminu składania oferty, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający pozostawia 

wniosek bez rozpoznania.

IV. Wymóg złożenia dokumentów:

Do oferty należy obowiązkowo dołączyć:

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, z rejestru właściwego wojewody, 

z rejestru Okręgowej Rady Lekarskiej albo dokumenty z rejestrów podmiotów 

gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.

2. Polisę lub inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

V. Wymagania dla podmiotów leczniczych:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia:

1. Posiadają co najmniej jedną placówkę na terenie powiatu malborskiego, zapewniającą 

świadczenie usług medycznych na zasadach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.

2. W miejscu udzielania świadczeń dysponują bazą lokalową gwarantującą pełen zakres 

usług medycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Pomieszczenia 

przeznaczone do realizacji zamówienia muszą odpowiadać wymogom pod względem 

fachowym i sanitarnym określonym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
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pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 

r. poz. 402), wyposażone w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt 

medyczny,  spełniające warunki wymagane przy udzielaniu określonych świadczeń 

zdrowotnych, zgodnych z właściwymi przepisami, w szczególności: ustawą z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 r. poz. 402).

3. Dysponują sprzętem medycznym i aparaturą diagnostyczną niezbędną do wykonania 

pełnego zakresu usług medycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Sprzęt 

medyczny/aparatura diagnostyczna przeznaczona do realizacji zamówienia musi 

odpowiadać wymogom pod względem fachowym i sanitarnym określonym 

w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 r. poz. 402).

4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. personelem lekarskim, 

pielęgniarskim i innymi osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 

zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 

711 z późn. zm.).

Ocena spełniania przez Wykonawców wymagań dla podmiotów leczniczych zostanie 

dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu tych wymagań (wg wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 2 do zaproszenia). Ocena spełniania wymagań dla podmiotów leczniczych 

zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o wymagane oświadczenia. 

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca 

spełnia te wymagania. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

VI. Protesty dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert:

1. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia na piśmie Oferentów o rozstrzygnięciu konkursu 

i jego wyniku.
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2. Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, 

może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest w formie pisemnej, dotyczący 

rozstrzygnięcia konkursu.

3. Pisemny protest składa się osobiście lub przesyła w formie przesyłki pocztowej lub 

kurierskiej - za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

4. Zamawiający rozpatruje protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

5. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowane czynności.

6. O sposobie rozpatrzenia protestu, a także o czynnościach powtarzanych w wyniku 

uwzględnienia protestu Zamawiający informuje niezwłocznie na piśmie wszystkich 

oferentów.

7. Protest nie przysługuje w przypadku unieważnienia konkursu ofert.  

VII. Kryteria oceny ofert

Przy rozpatrzeniu najkorzystniejszej oferty uwzględnia się następujące kryteria:

1. Koszt świadczenia.

2. Miejsce/miejsca udzielania świadczeń znajdują się na obszarze powiatu, w którym działa 

komisja.

3. Stan obsady lekarsko-pielęgniarskiej.

4. Wyposażenie w aparaturę diagnostyczną.

VIII. Świadczenie usług i zawarcie umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osobom podlegającym kwalifikacji 

wojskowej pierwszeństwa w dostępie do usług będących przedmiotem zamówienia. 

Zobowiązanie to dotyczy również ewentualnych podwykonawców.

2. Badania lekarskie, psychologiczne oraz obserwacja szpitalna przeprowadzane będą 

wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez Przewodniczącego PKLek 

w Malborku.

3. Umowa zostanie zawarta w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia oferentów 

o wyniku konkursu, jednakże nie wcześniej niż po upływie terminu do składania 

protestów, a w przypadku złożenia protestu - nie wcześniej niż po jego rozpatrzeniu.

4. Umowa zostanie zawarta na okres roku i obowiązuje w terminie prac Komisji.
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5. Formularz (wzór) umowy stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

IX. Informacje dodatkowe

1. Wykonawca w ofercie zawrze informację deklarującą możliwość świadczenia usług 

w stosunku do osób skierowanych przez Przewodniczącego PKLek z powiatów: 

Nowodworskiego, Sztumskiego, Kwidzyńskiego, Tczewskiego 

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich
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