ESENDER_LOGIN:
CUSTOMER_LOGIN:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:

ENOTICES
R7
2020-128398
9.14.0
ENOTICES

COUNTRY:
PHONE:
E_MAIL:

EU
/
krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl

LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:

PL
ORIG
F14
R2.0.9.S03
/

1/2

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGNiG TERMIKA SA
Adres pocztowy: ul. Modlińska 15
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-216
Państwo: Polska
E-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
Tel.: +48 225878433
Faks: +48 225878468
Adresy internetowe:
Główny adres: www.termika.pgnig.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług medycznych na rzecz PGNiG Termika SA
Numer referencyjny: 20DOZZ352

II.1.2)

Główny kod CPV
85121000 Usługi medyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie oraz utrzymywanie stanu gotowości do udzielania Zamawiającemu w
całym okresie obowiązywania Umowy następujących świadczeń zdrowotnych na rzecz Zamawiającego oraz
jego pracowników i kadry menadżerskiej:
- świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności: Kodeksu pracy, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996
r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
- świadczeń zdrowotnych niewchodzących w zakres medycyny pracy
Świadczenia zdrowotne udzielane będą w placówkach własnych lub współpracujących z Wykonawcą oraz w
przychodniach przyzakładowych PGNiG Termika SA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2020
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VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: R7
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-126315
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 190-459892
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/09/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
znajdują się w sytuacji ekonomicznej, tj. wykażą się przychodem średniorocznym w wysokości co najmniej 6
000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych polskich) za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – to takim przychodem średniorocznym za ten okres.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
znajdują się w sytuacji ekonomicznej, tj. wykażą się przychodem średniorocznym w wysokości co najmniej 7
000 000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych polskich) za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – to takim przychodem średniorocznym za ten okres.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się dysponowaniem własnymi lub
współpracującymi nim:
— co najmniej 6 placówkami na terenie Warszawy czynnymi od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00,
— placówkami umożliwiającymi zapewnienie świadczenia usług na terenie Warszawy 24h/dobę przez 7 dni w
tygodniu (możliwe jest świadczenie usług w kilku placówkach dla zapewnienia obsługi 24 godziny na dobę każda w innych godzinach),
—placówką świadczącą usługi medyczne w dni powszednie przez co najmniej 8 godzin na terenie miasta
Pruszkowa.
Powinno być:
b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się dysponowaniem własnymi lub
współpracującymi nim:
— co najmniej 5 placówkami na terenie Warszawy czynnymi od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00,
— placówkami umożliwiającymi zapewnienie świadczenia usług na terenie Warszawy 24h/dobę przez 7 dni w
tygodniu (możliwe jest świadczenie usług w kilku placówkach dla zapewnienia obsługi 24 godziny na dobę każda w innych godzinach),
—placówką świadczącą usługi medyczne w dni powszednie przez co najmniej 8 godzin na terenie miasta
Pruszkowa.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

