
Szczecin, dnia 18.10.2017 r.

ZZ-2380-122/17

informacja na stronę internetową

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

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „uPzp” na

„Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń w

zakresie medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. 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 uPzp Zamawiający przekazuje pytania do treści ogłoszenia o zamówieniu

na usługi społeczne, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 16.10.2017 r. oraz w dniu 17.10.2017r. wraz z

wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W formularzu kalkulacji cenowej – badania funkcjonariuszy wymienione jest badanie kontrolne funkcjonariuszy.

Czy w ww. pozycji uwzględniono samo badanie kontrolne lekarza medycyny pracy, czy również ewentualne badania

dodatkowe, zlecane przez lekarza medycyny pracy, za które Zamawiający będzie obciążany odrębnie?

Odpowiedź:

Badanie kontrolne bez badań dodatkowych zleconych przez lekarza medycyny pracy. Badania dodatkowe zlecone

przez lekarza medycyny pracy będą odpłatne dodatkowo według cennika usług medycznych.

Pytanie nr 2: 

W formularzu kalkulacji cenowej – badania funkcjonariuszy wymienione jest badanie sanitarno-epidemiologiczne

(bez badania kału) – badanie z wpisem do książeczki. Czy w ww. należy uwzględnić cenę książeczki, czy książeczka

będzie dostarczana przez funkcjonariusza?

Odpowiedź:

Książeczka do badania sanitarno-epidemiologicznego będzie dostarczana przez funkcjonariusza.

Pytanie nr 3:

Formularz kalkulacji cenowej składa się z dwóch części: część I „badania funkcjonariuszy” i część II „pracownicy

Policji”.  Czy  cena  zamówienia  (cena  oferty)  stanowi  sumę  części  I  „badania  funkcjonariuszy”  i  części  II

pracownicy Policji formularza kalkulacji cenowej?



Odpowiedź:

Cena zamówienia stanowi sumę części I – badania funkcjonariuszy i części II – badania pracowników Policji.

Pytanie 4:

W ogłoszeniu do zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty cennik usług medycznych nie

objętych  niniejszym  postępowaniem.  Co  w  przypadku,  gdy  cennik  usług  medycznych  Wykonawcy  ulegnie

zmianie? Czy Zamawiający uwzględni nowy cennik usług, czy obowiązywać będą ceny z dnia złożenia oferty?

Odpowiedź:

Na usługi medyczne nie objęte niniejszym postępowaniem obowiązywać będą ceny z dnia złożenia oferty.

Pytanie 5:

Czy przez zapis „lekarza specjalistę” należy rozumieć definicję zgodną z ustawą o zawodzie lekarza? Proszę o

doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź:

Przez zapis „lekarz specjalista” należy rozumieć – lekarz specjalista w danej dziedzinie (np. kardiolog) zgodnie z

ustawą o zawodzie lekarza.

Pytanie 6:

W ofercie cenowej w pkt. 2, ppkt. 2, który brzmi: 

„2) spełniam/y  warunek  udziału  w  postępowaniu  (warunek  minimalny)  określony  przez

Zamawiającego,  którym  jest  zagwarantowanie  przez  wykonawcę  dostępności  co  najmniej  7  lekarzy

specjalistów w ciągu trzech tych samych dni roboczych tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie

wraz z co najmniej jednym lekarzem z zakresu medycyny pracy oraz co najmniej jedną pielęgniarką oraz

ich dostępności  w ciągu jednego tego samego dnia roboczego tygodnia przez co najmniej 6 godzin

dziennie w przypadku lekarza medycyny pracy i 8 godzin dziennie w przypadku pielęgniarki przez cały

okres obowiązywania umowy;” zauważono rozbieżność pomiędzy treścią zapytania ofertowego oraz a

treścią oferty. W zapytaniu ofertowym warunek ten brzmi:

„dostępności co najmniej 7 lekarzy specjalistów w ciągu trzech tych samych dni roboczych tygodnia

przez co najmniej 4 godziny dziennie wraz z co najmniej jednym lekarzem z zakresu medycyny pracy

oraz co najmniej jedną pielęgniarką oraz ich dostępności w ciągu 5 dni roboczych przez co najmniej 6

godzin dziennie w przypadku lekarza medycyny pracy i  8 godzin dziennie w przypadku pielęgniarki

przez cały okres obowiązywania umowy;” – prosimy o ujednolicenie.

Odpowiedź:

Punkt ten został przez Zamawiającego zmodyfikowany, modyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej

Zamawiającego.



Pytanie 7:

We wzorze umowy:

a) §4  ust.  2  przewiduje  uprawnienie  dla  zamawiającego  do  rozwiązania  umowy  w  przypadku

stwierdzenia nienależytego jej wykonywania przez wykonawcę. Nie ma natomiast określenia trybu

rozwiązania  tej  umowy.  Poza  tym  wskazane  byłoby  zawarcie  w  umowie  stosownej  procedury

postępowania  w  takiej  sytuacji,  a  mianowicie  uprzedniego  wezwania  wykonawcy  przez

zamawiającego do należytego wykonywania umowy (zgodnie z jej zapisami), tak aby wykonawca w

ogóle miał świadomość tego co robi źle i ewentualnie do poprawy sposobu realizacji umowy. 

b) §5 ust. 1 pkt d) przewiduje zobowiązanie wykonawcy do cyt.: „zapewnienia realizacji badań przez

jedną osobę”. Zapis jest dla niezrozumiały i wymaga doprecyzowania, w tym czy wszystkie badania

ma wykonywać tylko i wyłącznie jedna osoba, czy może chodziło zamawiającemu o to, że musi być

to co najmniej jedna osoba i czy dotyczy to wszystkich specjalności czy konkretnych.

c) §5 ust. 3 odwołuje do ust. 1 (w zakresie określenia miejsca obiektu), tymczasem ust. 1 nie traktuje  

o jakimkolwiek obiekcie.

d) §5 ust. 5 odwołuje się do ust. 1 i 5 (w zakresie określenia podwykonawcy), tymczasem ewidentnie  

w zapisie znajduje się błąd w odniesienia do ust. 5 (gdyż ten przepis, który jest komentowany sam

stanowi ust. 5).

e) §5 ust. 7 – zdanie trzecie cyt.: „W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia Zamawiający może

wstrzymać świadczenie usług” – z zapisu nie wynika dlaczego to wstrzymanie i na jak długo miałoby

nastąpić.

Odpowiedź:

a)  §  4  ust.  2  otrzymuje  brzmienie  „Zamawiający  może  rozwiązać   umowę  w  przypadku  stwierdzenia

nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego

wykonania umowy.”

b) odpowiedź – § 5 ust. 1 pkt d otrzymuje brzmienie „ zapewnienia realizacji kompletu badań jednej osobie wraz

z otrzymaniem od lekarza medycyny pracy Orzeczenia lekarskiego orzekającego zdolność do wykonywania pracy

na danym stanowisku – w ciągu trzech dni dla funkcjonariusza, a pracownika Policji w ciągu dwóch dni”.

c) odpowiedź – §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie – „Wykonawca oświadcza, że w obiekcie o którym mowa w ust. 1

pkt c znajduje się: .......”.

d) ust. 5 zostaje wykreślony

e) zamawiający może wstrzymać świadczenie usług na czas niezbędny do sprawdzenia nowego podmiotu.

  Termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzień 25.10.2017r. 

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


