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Pytanie

zał nr 6
pkt 2

ppkt c

Czy w przypadku kiedy w wyniku
przeprowadzonych badań wynikających z

cz,ynników narażenia i/lub w wyniku zebranego
wywiadu co do stanu zdrowia konieczne będzie
wykonanie dodatkowych badań niezbędnych

do wystawienia orzeczenia o zdolnoścido
pracy Zamawiający wyraża zgodę na

wydłużenie czasu realizacji badań medycyny
pracy powyżej 3 dni?

Zamawiający zmienia w Załączniku nr 6 w
,,Zakresie Usług Medycyny Pracy" treść ustępu 2
punkt c):

c) wykonanie badań z zakresu medycyny pracy,
łącznie z wykonaniem niezbędnych badań
laboratoryjnych i diagnostycznych, w terminie
do 3 dni roboczych.

Zamawiający, po uprzednim poinformowaniu
przez Wykonawcę, v,tyraża zgodę na
wydłużenia czasu realizacji wystawienia
orzeczenia o zdolności do pracy jedynie w
szczególnie uzasadnionych przypadkach tj.
gdy w wyniku przeprowadzonych badań
wynikających z czynników narażenia i/lub w
wyniku zebranego wywiadu co do stanu
zdrowia konieczne będzie wykonanie
dodatkowych badań niezbędnych do
wystawienia orzeczenia.

§8.
umowy

Wllkonawca prosi o modyfikację zapisów
związanych z karan.li umownymi oraz uznanych
relllamacji, w taki sposób aby nie dochodziło
do dublowania się wypłat.

Zamawiający nie przewiduje wprowadzania zmian.

§ 2.3
umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na udostępnianie
aktualnego wykazu placówek wyłącznie na

stronie internetowej wykonawcy?

Zamawiający wymaga złożenia wykazu placówek
(t.1. Załącznika nr 3 do umowy) na etapie
składania oferty.

Zamawiający dopuszcza udostępnianie
aktualizowanego wykazu placówek w trakcie
trwania umowy wyłącznie na stronie internetowej
Wykonawcy.

Zapis Odprowiedź
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§ 2.5.3
umowy

Czy zamawiający zgodzi się na zapis:
"Za badania wstępne z zakresu medycyny
pracy wykonane na rzecz osób, które nie

zostały zatrudnirone u Zleceniodawcy i tym
samym nie zostały wymienione w Wykazie

pracowników w telrminie do trzech miesięcy od
d nia wystawienia zaświadczenia,

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie na podstawie faktury VAT

wystawionej Zlecr:niodawcy, zgodnie z cenami
jednostkowymi netto zawartymi w cenniku

Ś,wiadczeń stanowiącym Zalącznik do Umowy.
Przed wystawieniem faktury Zleceniobiorca

prześle Zleceniodawcy pocztą elektroniczną na
adres, w sposób ulmożliwiający zabezpieczenie
hasłem, imienny wykaz osób, którym zostały

wykonane badania wstępne, zgodnie ze
wzorem stanowiiącym Załącznik do Umowy."

Zamawiający zmienił treść §2 ust. 5 pkt. 3) w
brzmieniu:
"Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania
wstępnych badań z zakresu medycyny pracy
wszystkim osobom posiadającym skierowanie
wystawio ne przez Zamawiającego, nieza leżn ie od
stanu Wykazu Uprawnionych do świadczeń ijego
zmian, Wykonawca zobowiązuje się do
niepobierania dodatkowych opłat za badania
wstępne pracowników nieznajdujących się w
Wykazie Uprawnionych do świadczeń pod
warunkiem dopisania tych osób w terminie ].

miesiąca od dnia wystawienia zaświadczenia do
Wykazu Uprawnionych.
W przypadku niedopisania danej osoby do Wykazu
Uprawnionych w powyższym terminie,
Wykonawca obciąży Zamawiającego za wykonanie
badań wstępnych zgodnie z cennikiem na badania
medycyny pracy obowiązującym u

Świadczeniodawcy z 10 % ra batem."

§ 2.6
Umowy

Czy zamawiający zgodzi się na rezerwację
terminów wizyt w,lłącznie z pośrednictwem
inltolinii lub portalu? Nie dopuszczamy
m,ożliwości unlawiania usług osobiście w
placówce medycznei.

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie
rezerwacji wyłącznie za pośrednictwem infolinii
lub portalu.

§ą,
Umowy

Czy zamawiający zgodzi się na stosowanie
w;lorów list osób uprawnionych
fu nkcjo n ujących u wykonawcy?

Zamawiający dopuszcza wzór wykazu osób
uprawnionych według wzoru Wykonawcy.

§ą.
Umowy

Czy zamawia jący zgodzi się do stosowania
te rminów przelkaz,lwania list osób
up|rawnionych do :świadczeń stosowanych u

wykonawcy?
(tj. listy osób uprarrunionych w ramach
abonamentu medycznego i medycyny pracy
powinny być przek,azywane do 25 dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc obsługowy z
możliwością aktualizacji listy do 5 dnia
bieżącego miesiąca)

Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie
wykazu uprawnionych do 25 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc obsługowy z możliwością
aktualizacji listy do ostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego m iesiąc obsługowy.

§ł.
Umowy

Czy zamawiający zgodzi się na
uruchomienie/zakrlńczenie odpowiedzialności
z 1. dniem miesiąca lub w innym przypadku
płatność za caĘ m[esiąc niezależnie od dnia
przystąpienia? Wykonawca nie praktykuje
rozliczenia per dzielń."

Zamawiający wyraża zgodę na
u ruch o m ie n ie / zako ńczen ie od powied zia l ności z 1
dniem miesiąca.

§ 6 Umowy

Cz,y zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu:
W,lnagrodzenie będzie płatne z gory, w
okresach miesięczllych, w terminie 14 dniod
dnia otrzymania faktury VAT przez
Zlelceniodawcę Faktura VAT będzie przesyłana
pocztą elektronicztrą na adres wskazany w
unlowie. (np. {'aktulra za czerwiec zostanie
wy,stawiona do ok. 15 dnia czerwca z 1-4

dniowym okresem płatności liczonym od dnia

Zamawiający nie wyraża zgody
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d rrsta rcze n ia )

zał. nr 6 -

ta bela
narażeń i

za kres
usług.

Wykonawca zwraca się z prośbą o
doprecyzowanie czy jako czynniki narażeń
należy przewidzielć także narażenie dla
kierowców? Jeżeli tak, jakiej kategorii ? W
tabeli nie ma wyrrlienionego prowadzenia
pojazdu jako czynrrika narażeń, natomiast
przywołana jest Ustawa o ruchu drogowym, z

której wynika koniieczność badania kierowców.

Kierowanie samochodem służbowym kat B lub
kierowanie samochodem prywatnym do celów
służbowych kat B.

Pytanie:
,,Wykonawca ,lwraca się z proś;bą o doprecyzowanie zapisu w zał, nr 5.
W Punkcie 14b-w nagłówku kolumny jest informacja o przemnożeniu wartościz kolumny DiEprzez12
miesięcY. TYmczasem, kolumna D zawiera już przemnożenie przez 12 miesięcy. proszę o potwierdzenie, że
wYnik w kolunlnie F ma stanowiĆ przemnożenie wartości z koIumny D oraz: E oraz lic;zby t2,zgodnie z
obecnYm wskelzaniem w ział. nr 5 czy ma stanowiĆ przemnożenie tylko warl[ości z kolumny D oraz E,,

Lp.
Nazwa pakietu usług

Prognozowana
miesięczna

liczba pakietów

Prognozowana
liczba pakietów

w całym
okresie

obowiązywania
Umowy (C x

12|

cena brutto za

1 pakiet w PLN

(1m-c)

cena brutto za
pakiety w PLN
przez cały czas
trwania umowy

(D x E x-l}m-e)

A B c D E F

Odpowiedź:
ZamawiającY nanosi korektę: wynik w kolumnie F ma stanowić przemnożenie wartości z kolumny D oraz E.
Na stronie ogłtlszenia został zamieszczony skorygowany formularz oferty: Zal 5 formulan oferĘ- korekta.
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