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dotyczy:  postępowania prowadzonego w procedurze zamówienia na usługi społeczne na podstawie art.  138o

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ,

zwanej dalej „uPzp” na  „usługi polegające na organizacji i przeprowadzeniu szczepień ochronnych

dla policjantów i pracowników Policji garnizonu zachodniopomorskiego”

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

w dniu 10.02.2017 r.  do treści ogłoszenia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Jaka  będzie  łączna  liczba  funkcjonariuszy  podlegających  szczepieniom  ochronnym  wymienionym  w  cz.  I

zapytania?  Czy Zamawiający potwierdza  możliwość,  iż  jeden  funkcjonariusz  może  podlegać  kilku  rodzajom

szczepień? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaszczepienia funkcjonariusza więcej niż jedną szczepionką

w trakcie jednej wizyty podlegającej kwalifikacji lekarskiej?

Odpowiedź:

1. Liczba funkcjonariuszy podlegająca szczepieniom – jest to kontynuacja szczepień:

a) WZWB – 340 osób;

b) odkleszczowe zapalenie opon mózgowych – 450 osób;

c) tężec – 350 osób;

d) grypa sezonowa – 100 osób.

2. Zamawiający potwierdza możliwość, iż jeden funkcjonariusz może podlegać kilku rodzajom szczepień.

3.  Zamawiający dopuszcza  możliwość  zaszczepienia  funkcjonariusza  więcej  niż  jedną  szczepionką  w trakcie

jednej wizyty podlegającej kwalifikacji lekarskiej, o ile lekarz wyrazi zgodę na więcej niż jedną szczepionkę.

Pytanie nr 2:

Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  lekarz  przeprowadzający  badanie  lekarskie  w  uzasadnionych

przypadkach może skierować pacjenta na badanie laboratoryjne w kierunku poziomu przeciwciał oraz wyznaczyć

inny (niż wynika z kalendarza szczepień) termin następnego szczepienia, jeśli stwierdzi, że jest to niezbędne dla

prawidłowej  oceny  stanu  zdrowia.  Kto  w  takim  przypadku  ponosi  koszt  oznaczenia  poziomu  przeciwciał

i zgodnie z jakim cennikiem usług? (brak powyższej pozycji w kalkulacji cenowej dla poszczególnych części

zamówienia).

Odpowiedź:

W uzasadnionych przypadkach o konieczności przeprowadzenia badania laboratoryjnego w kierunku poziomu

przeciwciał, za ich oznaczenie koszt ponosi Zamawiający, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.



Pytanie nr 3:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wymaga się od Wykonawcy, że osoby wykonujące zadania z zakresu

badań kwalifikacyjnych oraz szczepień spełniają wymagania określone odpowiednio w:

a) Rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn.

zm.) – dotyczy lekarzy;

b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których

wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. z 2011 r.

Nr 206, poz. 1223).

Zgodnie z  art.  17 ust.  6 ustawy z dnia  5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób

zakaźnych  u  ludzi  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  947,  z  późn.  zm.),  szczepienia  ochronne  przeprowadzają  lekarze

lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne posiadający odpowiednie kwalifikacje, tj. osoby, które

odbyły w ramach doskonalenia  zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały

dokument potwierdzający ukończenie tego kursu, lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której

ramowy program kształcenia podyplomowego określony na podstawie przepisów o zawodach lekarza lub lekarza

dentysty  lub  przepisów o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej  obejmował  problematykę  szczepień  ochronnych.

Czy  dopuszczacie  Państwo  zatem  możliwość  wykonywania  szczepień  ochronnych  przez  personel  do  tego

uprawniony, lekarza rodzinnego czy lekarza chorób wewnętrznych, pielęgniarkę POZ lub pielęgniarkę punktu

szczepień, jeśli na danym stanowisku pracy występują czynniki szkodliwe podlegające określonym w zamówieniu

szczepieniom ochronnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość wykonywania  szczepień  ochronnych przez personel  do tego  uprawniony,

lekarza  rodzinnego  czy  lekarza  chorób  wewnętrznych,  pielęgniarkę  POZ  lub  pielęgniarkę  punktu  szczepień

zgodnie  z  art.  17 ust.  6  ustawy z dnia  5 grudnia  2008 r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń i  chorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.).

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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