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tel. centr. (+48 22) 509 22 22
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Warszawa, dn. 28 stycznia 2021 r.

DO WYKONAWCÓW
odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie
kompleksowej opieki medycznej dla podmiotów należących do grupy kapitałowej PAP S.A.
(nr sprawy 01/21)

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w
przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:

Pytanie
Dotyczy ogłoszenia o zmówieniu SEKCJA IV pkt. 4.3.6
Proszę o informację dotyczącą wagi kryterium określonego w pkt. 4.3.5?
Odpowiedź
Ze względu na dużą ilość kryteriów oceny ofert i ich skomplikowanie powodujące niemożność ich
zamieszczenia w ogłoszeniu, kryteria oceny ofert oraz ich wagi zostały podane w rozdziale XI SWZ.
Taka informacja pojawiła się w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.
Pytanie
Dotyczy ogłoszenia o zmówieniu SEKCJA IV pkt. 4.2.14
Proszę o wyjaśnienie, jak Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na podobne usługi o wielkości
5% zmówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielania zamówienia podstawowego, biorąc pod
uwagę fakt, że okres zamówienia podstawowego to 22 miesiące od dnia zawarcia umowy?
Odpowiedź
Wystąpiła tu oczywista omyłka pisarska. Prawidłowy zapis w sekcji IV pkt. 4.2.14 powinien brzmieć:
„5% wartości zamówienia podstawowego w okresie obowiązywania umowy.” Zamawiający zmieni w
ogłoszeniu zapis tej sekcji.
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ III pkt. 12 g)
Z uwagi na fakt, iż większość podmiotów świadczących usługi medyczne nie dysponuje podpisem
kwalifikowany, podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym, czy
Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu np. potwierdzającego zobowiązanie podmiotu trzeciego
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia w formie kopii (scan oryginału) potwierdzonej za zgodność z oryginałem i

opatrzonej podpisem kwalifikowany, podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem
osobistym przez Wykonawcę na zasadzie autoryzacji dokumentu?
Odpowiedź
Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Dokumenty te muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ III pkt. 12 g)
Zgodnie z SWZ w zakresie powyższego punktu do oferty należy dołączyć „Wzór zobowiązania
podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia (…).”
Proszę o wyjaśnienie czy to oznacza, że Wykonawca w niniejszym postepowaniu ma dołączyć do
oferty „wzór dokumentu” (stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ), czy też faktyczne zobowiązanie
podmiotu trzeciego?
Odpowiedź
Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Tak więc wykonawca w niniejszym postępowaniu ma dołączyć do oferty „wzór dokumentu”
(stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ III pkt. 14
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie ”być złożone w oryginale”, skoro
wszystkie dokumenty mają być opatrzone podpisem kwalifikowany, podpisem elektronicznym lub
profilem zaufanym lub podpisem osobistym?
Odpowiedź
Przez sformułowanie ”być złożone w oryginale” zamawiający rozumie oryginał dokumentu opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, i
zeskanowany.
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XI pkt. 1, Kryterium pozycje Lp. 5, 9, 13, 17 i 21
„Cena miesięcznego abonamentu dla rodzica/rodziców (bez względu na wiek)w pakiecie… - ……*”
Oraz odnośnik:
„* - Zamawiający przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia do pakietu jednego rodzica cena oferowanego
abonamentu zostanie podzielona na dwie równe części.”

Proszę o wyjaśnienie czy kryterium jest cena za jednego rodzica, dwóch czy więcej rodziców (mając
na uwadze również teściów bądź rodziców partnera życiowego) i wobec tego jaka jest waga tego
kryterium w zależności czy cena dotyczy jednego rodzica, dwóch czy więcej rodziców (mając na
uwadze również teściów bądź rodziców partnera życiowego)?
Odpowiedź
Waga tego kryterium to cena za jednego rodzica.
Pytanie
Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy pkt. 8, 12, 16, 20, 24
„Cena miesięcznego abonamentu dla rodzica/rodziców (bez względu na wiek) w pakiecie nr … –
……………….. wynosi: _______** (słownie: ................................................) w tym VAT w kwocie
………..** (słownie ……………………………………….…………)**.
Proszę o wyjaśnienie czy niniejsza cena ma dotyczyć jednego rodzica, dwóch czy więcej (mając na
uwadze również teściów bądź rodziców partnera życiowego)?
Odpowiedź
Wykonawca może podać cenę za jednego rodzica lub dwóch, w przypadku podania ceny za dwóch
oferowana kwota zostanie podzielona na dwie równe części.
Pytanie
Dotyczy SWZ Załącznik nr 4 WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszego załącznika na wzór załączony do niniejszej
wiadomości?
Odpowiedź
Zgodnie z treścią SWZ zamawiający zaleca sporządzić oświadczenie na druku stanowiącym załącznik
nr 4 do SWZ. Wykonawca może jednak złożyć z ofertą inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.
W związku z powyższym zamawiający wprowadza następującą zmianę z załączniku nr 4
Wykreślone zostają następujące zapisy:
„Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1.

pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp

2.

dokumenty dotyczące:
a)

zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,

c)

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

d)

informacja czy inne podmioty na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.”

W ich miejsce zamawiający wprowadza następujący zapis:

„Zamiast niniejszego Formularza wykonawca może wraz z ofertą złożyć inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.”
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ VI pkt. 2 e)
W nawiązaniu do wymienionych w tym punkcie miast proszę o informację ilu pracowników
Zamawiającego potencjalnie będzie korzystało z usług medycznych w poszczególnych lokalizacjach?
Odpowiedź
Miasto

ilość pracowników
stan na 26.01.2021

Białystok

3

Bielsko Biała

1

Bydgoszcz

1

Gdańsk

5

Gorzów Wielkopolski

1

Kalisz

1

Katowice

6

Kielce

2

Koszalin

1

Kraków

5

Lublin

2

Łódź

4

Olsztyn

3

Opole

1

Płock

1

Poznań

4

Przemyśl

1

Radom

1

Rzeszów

2

Szczecin

2

Toruń

1

Wrocław

4

Zakopane

1

Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXII – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt. VIII
Mając na uwadze wymóg posiadania placówki własnej lub partnerskiej w Kaliszu (zgodnie z
Ogłoszeniem o zmówieniu pkt. 5.4. e) proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca ma dysponować własną
lub partnerska w Kaliszu czy też nie? Czy intencją Zamawiającego było celowe nie umieszczenie tego
miasta wśród zapisu przedmiotowego rozdziału?
Odpowiedź
Wystąpiła tu oczywista omyłka pisarska.

W związku z powyższym w rozdziale XXII w pkt. VIII dodaje ppkt. 24 w następującym brzmieniu:
„Kalisz (placówki własne lub placówki partnerskie) Wykonawca zapewni, w co najmniej 1 placówce
medycznej, dostęp pracownikom grupy kapitałowej PAP S.A. do kompleksowych usług medycznych w
zakresie badań profilaktycznych.”
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXII – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt. VIII. 1.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponowała w Warszawie min. 5 placówkami własnymi oraz
min. 3 placówkami partnerskim, w tym co najmniej 1 placówką zlokalizowaną w Śródmieściu.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:
- czy Wykonawca, który dysponuje 8 placówkami własnymi w Warszawie, w tym jedną w Śródmieściu,
spełnia niniejszy wymóg?
- czy Wykonawcy, który wykaże minimum 3 placówki partnerskie w Warszawie zobowiązany będzie
do dostarczenia Zamawiającemu zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia?
Jeśli będzie konieczne załączenie zobowiązania, to czy zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy – Wykonawca
zobowiązany będzie załączyć w stosunku do tych placówek oświadczeń o których mowa w art. 125
ust. 1 ustawy tj. potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się
na jego zasoby?
Odpowiedź
Jeżeli wykonawca zaoferuje 8 lub więcej placówek własnych na terenie Warszawy, to spełni wymóg
zamawiającego posiadania na terenie Warszawy min. 5 placówek własnych oraz min. 3 partnerskich.
Tak, wykonawca, który wykaże minimum 3 placówki partnerskie w Warszawie zobowiązany będzie do
dostarczenia zamawiającemu zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub też inne
podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Tak, wykonawca zobowiązany będzie załączyć w stosunku do tych placówek oświadczenia o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia tych
podmiotów oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na ich zasoby.
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXIII – Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy
Z uwagi na fakt, że załącznik nr 1 do umowy odnosi się do zakresu usług medycznych, a w dalszej
części istotnych postanowień umowy odnosi się do czasu oczekiwania na wizytę u lekarza, proszę o
wyjaśnienie czego ma dotyczyć załącznik nr 1 do umowy?
Odpowiedź
Wystąpiła tu oczywista omyłka pisarska.
W związku z powyższym zamawiający wprowadza następujące zmiany w rozdziale XXIII SWZ:
Czas oczekiwania na wizytę u lekarza to załącznik nr 3 do umowy.

Wykaz Osób Uprawnionych do korzystania z usług świadczonych w ramach Medycyny Pracy stanowi
Załącznik nr 4 do umowy.
Wykaz Osób Uprawnionych do korzystania z usług świadczonych w ramach Programu Medycznego
stanowi Załącznik nr 5 do umowy.
Pytanie
Co Zamawiający rozumie przez „Pierwszą Linię Medyczną”? o której mowa w ROZDZIAŁ XXII Przedmiot zamówienia, pkt VII, ppkt 10?
Odpowiedź
Pierwsza Linia Medyczna, to czynna przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu telefoniczna linia wsparcia dla
osób uprawnionych (zgłoszonych do opieki medycznej) z zakresu:


wskazania najbliższej placówki własnej lub partnerskiej w której otrzyma pomoc i poradę w
przypadku problemu zdrowotnego;



umówienia wizyty lub badania w przypadku nagłego zdarzenia wymagającego niezwłocznego
działania;



umówienia wizyty domowej;



udzielenia przez doświadczony personel medyczny wskazówek do działań jakie należy podjąć
w danej sytuacji

Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXIII – Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Rozdział V. ust.1 pkt.5, 9, 13 i 17
„Cena miesięcznego abonamentu dla rodzica/rodziców (bez względu na wiek) w pakiecie nr ….. –
………… wynosi: ….. zł (słownie: ………………….) w tym VAT w kwocie …. zł (słownie: …………)”
Wnioskuję o zmianę tego zapisu w następujący sposób:
„Cena miesięcznego abonamentu dla rodzica – 1 osoby (bez względu na wiek) w pakiecie nr ….. –
………… wynosi: ….. zł (słownie: ………………….) w tym VAT w kwocie …. zł (słownie: …………)”
Odpowiedź
Zamawiający zmienia zapis, który otrzymuje nowe brzmienie:
„Cena miesięcznego abonamentu dla rodzica – 1 osoby (mając na uwadze rodzica, teścia, rodzica
partnera - bez względu na wiek) w pakiecie nr ….. – ………… wynosi: ….. zł (słownie:
………………….) w tym VAT w kwocie …. zł (słownie: …………)”
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXIII – Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Rozdział VIII. ust.4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia kary umownej z 10% do 2% za miesiąc
poprzedzający datę stwierdzenia uchybienia?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmniejszenia kary umownej. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXIII – Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Rozdział VIII. ust.5
Z uwagi na fakt iż, zakresy poszczególnych pakietów medycznych będące przedmiotem niniejszego
zapytania są bardzo szerokie (zawierają szereg konsultacji specjalistycznych, badań laboratoryjnych i
obrazowych, w tym MR i TK, zabiegi ambulatoryjne, szczepienia ochronne, rehabilitację, wizyty
domowe, profilaktykę stomatologiczną, w tym pakiety wyższe stomatologię zachowawczą oraz
operacje chirurgiczne, ginekologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, proktologiczne), a osoby
uprawnione mają możliwość korzystania bez ograniczeń, Zamawiający nie może żądać od
Wykonawcy odstąpienia od pobrania płatności za abonament za miesiąc w którym miało miejsce
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z uwagi na koszty poniesione przez Wykonawcę
świadcząc pozostałe usługi będące w zakresie pakietu. Zapis o karze oraz żądanie odstąpienia od
pobrania płatności za miesiąc w którym miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
jest podwójnym karaniem.
Mając na uwadze powyższe wnioskuję o zmianę tego zapisu w następujący sposób:
„W każdym przypadku niewykonania, nieświadczenia lub nienależytego wykonania usług, o których
mowa w niniejszej umowie, a w szczególności w przypadku niedotrzymania terminu wykonania usług
określonego w ofercie, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary
umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) miesięcznej ceny abonamentu brutto należnej
Zleceniobiorcy za daną osobę uprawnioną w miesiącu, w którym doszło do niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXIII – Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Rozdział VIII. ust.6
Z uwagi na okres trwania umowy przewidziany w niniejszym zapytaniu (22 miesiące) wnioskuję o
zmianę zapisu w następujący sposób:
„W razie stwierdzenia sześciokrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania usług w danym
miesiącu, o których mowa w niniejszej umowie, Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXIII – Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Rozdział VIII. ust.7
Wnioskuję o wykreślenie niniejszego punktu lub ewentualną zmianę w następujący sposób:
„W przypadku rozwiązania Umowy przez Zleceniodawcę z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary

umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) kwoty stanowiącej sześciokrotność
wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy za miesiąc poprzedzający datę rozwiązania umowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykreślenia lub zmianę ustępu. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXIII – Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Rozdział VIII. ust.9
Wnioskuję o zmianę w następujący sposób:
„Maksymalna łączna kara umowna do naliczenia do której uprawniony jest Zleceniodawca nie może
przekroczyć 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy za miesiąc
poprzedzający datę naliczenia kary umownej.”
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ustępu. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXIII – Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Rozdział VIII. ust.11
Wnioskuję o wykreślenie niniejszego punktu z umowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykreślenia ustępu. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXIII – Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Rozdział IX. ust.5 lit. d
W istotnych dla Zamawiającego postanowieniach umowy Zamawiający powołuje się na umowę
powierzenia, która nie została udostępniona wraz z dokumentacją do niniejszego postępowania. Z
punktu widzenia przedmiotu zamówienia umowa powierzenia stanowi istotny element. Prosimy o pilne
jej udostepnienie i jednoczesne wydłużenie terminu na składania zapytań oraz wniosków dotyczących
jej treści.
Odpowiedź
Zamawiający udostępnił wzór umowy powierzenia na stronie postępowania.
Pytanie
Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy pkt. 2
Co Zamawiający rozumie przez załączenie do oferty dokładnego opisu świadczenia usługi? Proszę o
wskazanie zapisów w SWZ, które o tym mówią.
Odpowiedź
Zapis o szczegółowym opisie świadczenia usług w zakresie kompleksowej opieki medycznej został
zamieszczony w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWK.
Opis ten ma potwierdzać, że wykonawca oferuje to, czego wymagał zamawiający.
Bez takiego opisu zamawiający nie będzie w stanie ocenić, czy treść oferty wykonawcy jest zgodna z
treścią SWK.

Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XI pkt 1.43, 1.45
Zwracamy uwagę na błędy znajdujące się w opisach dla poszczególnych wzorów na wyliczenie
punktów w tych kryteriach.
Odpowiedź
Wystąpiła tu oczywista omyłka pisarska.
W związku z powyższym:
a) ppkt. 1.43. w rozdziale XI otrzymuje brzmienie:
„1.43. Na kryterium ”Liczba własnych lub partnerskich placówek medycznych znajdujących się w
Warszawie” składają się 2 podkryteriów:
a) Ilość własnych placówek medycznych znajdujących się w Warszawie – 50%
–

punkty w podkryterium ”liczba własnych placówek medycznych znajdujących się w
Warszawie” zostaną wyliczone w następujący sposób:
PX

PWW 

P
MAX

x 100 pkt

gdzie:
PWW = liczba punktów za podkryterium ”liczba własnych placówek medycznych znajdujących
się w Warszawie”,
PMAX – najwyższa liczba placówek wynikająca ze złożonych ofert,
PX – liczba placówek w badanej ofercie.
- suma punktów uzyskanych w podkryterium ”liczba własnych placówek medycznych
znajdujących się w Warszawie” zostanie następnie przemnożona przez wagę
podkryterium, czyli przez 50%.
b) Ilość partnerskich placówek medycznych znajdujących się w Warszawie – 50%
–

punkty w podkryterium ”liczba partnerskich placówek medycznych znajdujących się
w Warszawie” zostaną wyliczone w następujący sposób:

PPW 

PX
P
MAX

x 100 pkt

gdzie:
PPW = liczba punktów za podkryterium ”liczba partnerskich placówek medycznych
znajdujących się w Warszawie”,
PMAX – najwyższa liczba placówek wynikająca ze złożonych ofert,
PX – liczba placówek w badanej ofercie.
- suma punktów uzyskanych w podkryterium ”liczba partnerskich placówek medycznych
znajdujących się w Warszawie” zostanie następnie przemnożona przez wagę
podkryterium, czyli przez 50%.”

b) ppkt. 1.45. w rozdziale XI otrzymuje brzmienie:
„1.45. Na kryterium ”Liczba własnych lub partnerskich placówek medycznych znajdujących się w
innych miastach poza Warszawą” składają się 2 podkryteria:

a) Liczba własnych placówek medycznych znajdujących się w innych miastach poza
Warszawą – 50%
–

punkty w podkryterium ”Liczba własnych placówek medycznych znajdujących się w
innych miastach poza Warszawą” zostaną wyliczone w następujący sposób:
PX

PWW 

P
MAX

x 100 pkt

gdzie:
PWW = liczba punktów za podkryterium ”Liczba własnych placówek medycznych
znajdujących się w innych miastach poza Warszawą”,
PMAX – najwyższa liczba placówek wynikająca ze złożonych ofert,
PX – liczba placówek w badanej ofercie.
- suma punktów uzyskanych w podkryterium ”Liczba własnych placówek medycznych
znajdujących

się

w

innych

miastach

poza

Warszawą”

zostanie

następnie

przemnożona przez wagę kryterium, czyli przez 50%.
b) Liczba partnerskich placówek medycznych znajdujących się w innych miastach poza
Warszawą – 50%
–

punkty w podkryterium ”Liczba partnerskich placówek medycznych znajdujących
się w innych miastach poza Warszawą” zostaną wyliczone w następujący sposób:

PPW 

PX
P
MAX

x 100 pkt

gdzie:
PPW = liczba punktów za podkryterium ”Liczba partnerskich placówek medycznych
znajdujących się w innych miastach poza Warszawą”,
PMAX – najwyższa Liczba placówek wynikająca ze złożonych ofert,
PX – liczba placówek w badanej ofercie.
- suma punktów uzyskanych w podkryterium ”Liczba partnerskich placówek medycznych
znajdujących

się

w

innych

miastach

poza

Warszawą”

zostanie

następnie

przemnożona przez wagę kryterium, czyli przez 50%.”
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXIII – Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Rozdział III. ust.16
Zapis nieprecyzyjny, proszę o wyjaśnienie co oznacza słowo „powierza”? Czy chodzi tu o powierzenie
przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO?
Powierzenie takie byłoby nieuzasadnione, więc jeśli nie chodzi o powierzenie zgodnie z art. 28 RODO,
to proponuję zmianę na „udostępnia”
Koncepcja powierzenia przetwarzania danych osobowych do przetwarzania w imieniu Zleceniodawcy
w zakresie medycyny pracy oraz pozostałych usług jest nie do zaakceptowania. Podmiot leczniczy w
obu przypadkach występuje jako odrębny administratora danych i realizuje cele związane z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Cele te nie są celami pracodawcy (który nie jest podmiotem

leczniczym i występuje w innej roli), zatem pracodawca nie może powierzyć przetwarzania danych w
tym celu.
Odpowiedź
Zamawiający przekazuje wykonawcy dane osobowe pracowników, którzy zgłaszają się do opieki
medycznej, tak więc zapis jest prawidłowy i pozostaje bez zmian.
Pytanie
Mając na uwadze powyższe pytania oraz wnioski ponownie wnioskuje o zmianę terminu składnia ofert
na 23.02.2021r.
Odpowiedź
Zamawiający zmienił już termin składania ofert na 15 lutego. Informacja o zmianie została
zamieszczona na stronie postępowania.

