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Zamawiający:                                                                                                                                                                                             Ostrów Wielkopolski, 16 listopada 2018 r. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Wysocka 1b 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług medycznych 

- informacja, o której mowa w § 12 ust. 6 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 
1)  

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 180.368,20 zł, w tym na: 
1. sfinansowanie „Części 01” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej 

na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”: 60.059,20 zł, 
2. sfinansowanie „Części 02” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej 

na terenie miasta Leszna”: 48.090,00 zł, 
3. sfinansowanie „Części 03” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej 

na terenie miasta Kępna”: 6.675,00 zł, 
4. sfinansowanie „Części 04” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej 

na terenie miasta Kalisza”: 20.906,00 zł, 
5. sfinansowanie „Części 05” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej 

na terenie miasta Jarocina”: 4.138,00 zł, 
6. sfinansowanie „Części 06” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracownic zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej 

na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”: 19.200,00 zł, 
7. sfinansowanie „Części 07” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracownic zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej 

na terenie miasta Leszna”: 15.300,00 zł, 
8. sfinansowanie „Części 08” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz osób ubiegających się o świadczenia rentowe, wykonywane w placówce medycznej, 

zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”: 300,00 zł, 
9. sfinansowanie „Części 09” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz osób ubiegających się o świadczenia rentowe, wykonywane w placówce medycznej, 

zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”: 3.900,00 zł, 
10. sfinansowanie „Części 10” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz osób ubiegających się o świadczenia rentowe, wykonywane w placówce medycznej, 

zlokalizowanej na terenie miasta Rawicza”: 1.800,00 zł. 
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1 
Zestawienie ofert - „Część 01” zamówienia:  

„Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej,  
zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego” 

1.1 03 
Ośrodek Leczenia Kompleksowego Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 81 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

52.466,00 zł 

Oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym
przez zamawiającego. 

Oferowane warunki 
płatności - identyczne 
z wymaganymi przez 

zamawiającego. 

2 
Zestawienie ofert - „Część 02” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Leszna” 

2.1 02 

Leszczyńskie Centrum Medyczne 
„VENTRICULUS” Sp. z o.o. 
ul. Słowiańska 41 
64-100 Leszno 

45.039,00 

Oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym
przez zamawiającego. 

Oferowane warunki 
płatności - identyczne 
z wymaganymi przez 

zamawiającego. 

3 
Zestawienie ofert - „Część 03” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Kępna” 

3.1  
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty zakresie „Części 03” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Kępna 

4 
Zestawienie ofert - „Część 04” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Kalisza” 
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4.1  
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty zakresie Części 04” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Kalisza” 

5 
Zestawienie ofert - „Część 05” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Jarocina” 

5.1 04 

Niepubliczny Zakład Podstawowej  
i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej  
„MEDAN” K. Andrzejczak, P. Andrzejczak 
Spółka Jawna 
ul. Wrocławska 38 
63-200 Jarocin 

4.123,00 zł 

Oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym
przez zamawiającego. 

Oferowane warunki 
płatności - identyczne 
z wymaganymi przez 

zamawiającego. 

6 
Zestawienie ofert - „Część 06” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz pracownic zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego” 

6.1  
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty zakresie „Części 06” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz pracownic zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego” 

7 
Zestawienie ofert - „Część 07” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz pracownic zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Leszna” 

7.1 02 

Leszczyńskie Centrum Medyczne 
„VENTRICULUS” Sp. z o.o. 
ul. Słowiańska 41 
64-100 Leszno 

14.400,00 

Oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym
przez zamawiającego. 

Oferowane warunki 
płatności - identyczne 
z wymaganymi przez 

zamawiającego. 
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8 
Zestawienie ofert - „Część 08” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz osób ubiegających się o świadczenia rentowe, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego” 

8.1  
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty zakresie „Części 08” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz osób ubiegających się o świadczenia rentowe, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego” 

9 
Zestawienie ofert - „Część 09” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz osób ubiegających się o świadczenia rentowe, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego” 

9.1  
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty zakresie „Część 09” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz osób ubiegających się o świadczenia rentowe, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego” 

10 
Zestawienie ofert - „Część 10” zamówienia: 

„Usługi medyczne na rzecz osób ubiegających się o świadczenia rentowe, wykonywane w placówce medycznej, 
zlokalizowanej na terenie miasta Rawicza” 

10.1 01 
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. 
ul. Gen. Grota Roweckiego 6 
63-900 Rawicz 

1.800,00 zł 

Oferowany termin 
wykonania zamówienia 

- identyczny z wymaganym
przez zamawiającego. 

Oferowane warunki 
płatności - identyczne 
z wymaganymi przez 

zamawiającego. 

Informacja dodatkowa: 
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, na stronie internetowej: www.zus.pl - informacji, o których mowa w § 12 

ust. 6 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 6 pkt 5 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 03 
do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody (złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


