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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605), zwanej dalej „uPzp” na „świadczenie usług medycznych

z  zakresu  medycyny  pracy  dla  policjantów  i  pracowników  Policji  województwa

zachodniopomorskiego  oraz  Wydziału  w  Szczecinie  Biura  Spraw  Wewnętrznych  Komendy

Głównej Policji oraz Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 30.11.2015 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz : 

Pytanie 1

W formularzu oferty cenowej stanowiącej załącznik nr 1.2 do SIWZ Zamawiający podaje w pkt IX, iż przedmiot

umowy będzie  wykonywany w obiekcie  zlokalizowanym  na  terenie  miasta  Szczecin,  natomiast  we  wzorze

umowy stanowiącym załącznik nr  7.2 do SIWZ w § 4 ust.  1 Zamawiający pisze:  „Wykonawca gwarantuje,

że usługi o których mowa w § 1 wykonywane będą w placówce zlokalizowanej na terenie miasta Koszalin”.

Jakie będzie miejsce wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca złoży ofertę na Część 2 zamówienia? 

Odpowiedź:

Zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  załącznik  nr  8  do  SIWZ  przedmiot

zamówienia dla Części 2 wykonywany będzie w obiekcie zlokalizowanym na terenie miasta Koszalin.

Zamawiający modyfikuje treść oświadczenia w pkt IX formularza oferty cenowej załącznika nr 1.2 do SIWZ :

Jest :  

„przedmiot umowy będzie wykonywany w obiekcie zlokalizowanym na terenie miasta Szczecin przy:

 ul. …………………………........………………………………………………………………………..”

Zmienia się na:  

„przedmiot umowy będzie wykonywany w obiekcie zlokalizowanym na terenie miasta Koszalin przy:

 ul. …………………………........………………………………………………………………………..”

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść oświadczenia w pkt V formularzy oferty cenowej w załącznikach nr 1.1

i nr 1.2 do SIWZ. :

Jest :  

„zapoznałe(a)m/liśmy się z treścią i warunkami siwz wraz z załącznikami i nie wnoszę/nie wnosimy zastrzeżeń,

przyjmując warunki w nich zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;”

Zmienia się na:  

„zapoznałe(a)m/liśmy  się  z  treścią  i  warunkami  siwz  wraz  z  załącznikami  oraz  modyfikacjami  siwz  i  nie

wnoszę/nie wnosimy zastrzeżeń, przyjmując warunki w nich zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje do

przygotowania oferty;”.



Pytanie 2

W opisie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty pkt XIII ust. 1 lit B SIWZ,

Zamawiający  wymaga  aby  został  spełniony  przez  Wykonawcę  minimalny  warunek  w  zakresie  dostępności

lekarzy,  tj.  „Jeden  lekarz  z  zakresu  medycyny pracy  i  jedna  pielęgniarka  w ciągu  pięciu,  tych  samych  dni

roboczych tygodnia przez co najmniej 6 godzin dziennie w przypadku lekarza i 8 godzin dziennie w przypadku

pielęgniarki przez cały okres obowiązywania umowy” oraz „Dostępność wszystkich 6 lekarzy specjalistów w

ciągu jednego tego samego dnia  roboczego tygodnia przez co najmniej  4 godziny dziennie przez cały okres

obowiązywania  umowy”  ,  natomiast  w  załączniku  nr  1.1.  do  SIWZ  w  pkt  XI  Zamawiający  wymaga

aby Wykonawca oświadczył, iż „w placówce medycznej, o której mowa w pkt IX czynne są gabinety i pracownie

wymienione w pkt X ppkt 1, 3 i 4 w dni robocze od poniedziałku do piątku, co najmniej 6 godz., maksymalnie

do  godz.  16:00”.  Czy  to  oznacza,  iż  lekarze  wszystkich  specjalizacji  muszą  być  w  placówce  Wykonawcy

co najmniej 6 godzin dziennie przez cały okres obowiązywania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż lekarze wszystkich specjalizacji muszą być w placówce Wykonawcy co najmniej 6

godzin dziennie przez cały okres obowiązywania umowy.

Pytanie 3 

Czy Zamawiający odstąpi od terminów zawartych we wzorze umowy § 4 ust. 5 „Wykonawca zapewnia realizację

badań  wraz  z  otrzymaniem  od  lekarza  medycyny  pracy  Orzeczenia  lekarskiego  orzekającego  zdolność

do wykonywania pracy na danym stanowisku – w ciągu jednego dnia. Wyjątek stanowią badania kierowców,

w  tym  upoważniających  do  kierowania  pojazdami  uprzywilejowanymi  w  ruchu  lądowym  oraz  łodziami

motorowymi (stermotorzystów)- do dwóch dni” i zamieści odpowiednio 2 i 3 dni? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od terminów zawartych we wzorze umowy § 4 ust. 5 – Wykonawca zapewnia realizację

badań wraz z otrzymaniem od lekarza medycyny pracy Orzeczenia orzekającego zdolność wykonywania pracy na

danym stanowisku – w ciągu jednego dnia. Wyjątek stanowią badania kierowców, do prowadzenia pojazdów

uprzywilejowanych w ruchu lądowym oraz łodziami motorowymi (stermotorzystów) do dwóch dni.

Pytanie 4

Zamawiający wymaga w § 2 ust. 1 pkt 1 aby Wykonawca zapewnił udział lekarza medycyny pracy, o którym mowa

w § 3 ust. 1 wzoru umowy, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych w komisjach bezpieczeństwa

i higieny pracy powołanych przez Zamawiającego. Czy w związku z tym zapisem Zamawiający wymaga na czas

wykonywania tych obowiązków u Zamawiającego zastępstwa innego lekarza o tej samej specjalności w siedzibie

Wykonawcy? 

Odpowiedź:

Udział lekarza medycyny pracy w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga na czas wykonywania tych

obowiązków u Zamawiającego zastępstwa innego lekarza o tej samej specjalności w siedzibie Wykonawcy.



Pytanie 5

Zamawiający w § 8 ust. 1 lit c podaje wysokość kary w wysokości 10 % wartości umowy w PLN brutto, o której

mowa w § 7 ust. 1 (odpowiednio do rodzaju usługi), za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym

mowa odpowiednio w § 5 ust. 3 lub 5. Czy Zamawiający odstąpi od powyższego zapisu z uwagi na fakt, iż kara jest

rażąco wysoka? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od zapisu w §  8 ust.1 lit c od wysokości kary – 10 % od wartości umowy za każdy dzień

opóźnienia dotrzymaniu terminu. 

Pytanie 6

W formularzu kalkulacji cenowej stanowiącej załączniki nr 6.1 i załącznik nr 6.2 do SIWZ w pkt 1 Zamawiający

jako  rodzaj  badania  podaje  morfologię  krwi.  Czy Zamawiający  w powyższych  zapisach  miał  na  myśli  tzw.

morfologię  „krótką”,  podstawową  (HGB,  HCT,  RBC,  MCV,  MCH,  MCHC,  RDW,  NBC,  PLT,  PCT,  PDW)

czy morfologię pełną? 

Odpowiedź:

Zamawiający tym pojęciem rozumie morfologię pełną.

Pytanie 7

W formularzu kalkulacji cenowej stanowiącej załączniki nr 6.1 i załącznik nr 6.2 do SIWZ w pkt 2 Zamawiający

jako rodzaj badania podaje morfologię krwi + płytki. Czy Zamawiający w powyższych zapisach miał na myśli

tzw. morfologię „krótką”, podstawową (HGB, HCT, RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW, NBC, PLT, PCT, PDW)? 

Odpowiedź:

Zamawiający pod tym pojęciem rozumie morfologię podstawową + płytki.

Pytanie 8

W formularzu kalkulacji cenowej stanowiącej załączniki nr 6.1 i załącznik nr 6.2 do SIWZ w pkt 5 Zamawiający

jako rodzaj badania podaje płytki. Czy Zamawiający ma na myśli płytki krwi na cytrynian? 

Odpowiedź:

Zamawiający pod tym pojęciem rozumie płytki krwi na cytrynian.

Pytanie 9

W formularzu kalkulacji cenowej stanowiącej załączniki nr 6.1 i załącznik nr 6.2 do SIWZ w pkt 6 Zamawiający

jako rodzaj badania podaje rozmaz. Czy Zamawiający ma na myśli rozmaz manualny czy z automatu? 

Odpowiedź:

Zamawiający pod tym pojęciem rozumie rozmaz manualny lub z automatu w zależności od potrzeby sprawdzenia

wyników podstawowych



Pytanie 10

W formularzu kalkulacji cenowej stanowiącej załączniki nr 6.1 i załącznik nr 6.2 do SIWZ w pkt 8 Zamawiający

jako rodzaj badania podaje mocz-badania. Czy Zamawiający ma na myśli badanie ogólne moczu bez osadu? 

Odpowiedź:

Zamawiający pod tym pojęciem rozumie badanie ogólne moczu bez osadu.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie dodatkowych dokumentów, tj. odpowiednich uprawnień lekarza

z zakresu medycyny pracy i  pielęgniarki  w zakresie  ustawy z dnia  5 sierpnia  2010 r.  o  ochronie  informacji

niejawnych jako wymaganych? 

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wyraża  zgody na  dopuszczenie  dodatkowych dokumentów dotyczących  uprawnień  lekarza

medycyny pracy oraz pielęgniarki.

Pytanie 12

Czy  Zamawiający  dopuści  dodatkowe  dokumenty  jako  wymagane  w  zakresie  odpowiednich  norm  ISO,

które winien posiadać Wykonawca? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie dodatkowych dokumentów.

     Zamawiający w załączeniu  przekazuje  zmodyfikowane  załączniki  do  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia, tj.:

- formularze oferty cenowej - załączniki nr 1.1 i nr 1.2 do siwz;

- formularze kalkulacji cenowej – załączniki nr 6.1 i 6.2 do siwz.

Zamawiający  nie  przedłuża  terminu  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  wniesienia  wadium.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


