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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
Dot. Formularza ofertowego, pkt. nr 9, 13, 17, 21
„Cena miesięcznego abonamentu za 1 pracownika - pakiet nr 3 – standard plus wynosi: _______**
(słownie:.........................................................) w tym VAT w kwocie ………..** (słownie
……………………………………)**.”
„Cena miesięcznego abonamentu za 1 pracownika – pakiet nr 4 – standard plus + stomatologia
wynosi: _______** (słownie:.........................................................) w tym VAT w kwocie ………..**
(słownie ……………………………………….…………)**.”
„Cena miesięcznego abonamentu za 1 pracownika – pakiet nr 5 – standard plus + hospitalizacja
wynosi: _______** (słownie: .........................................................) w tym VAT w kwocie ………..**
słownie ……………………………………….…………)**.”
„Cena miesięcznego abonamentu za 1 pracownika – pakiet nr 6 – standard plus + stomatologia +
hospitalizacja wynosi: _______** (słownie: ............................................) w tym VAT w kwocie
………..** (słownie …………………………………….…………)**.”
Czy w podanym wyżej wskazanym koszcie abonamentów powinien być uwzględniony koszt usługi z
zakresu medycyny pracy?
Odpowiedź
Jeżeli koszt usługi z zakresu medycyny pracy jest taki sam dla wszystkich pakietów to w koszcie
abonamentu pakietu:
a)

za 1 pracownika - pakiet nr 3 – standard plus

b)

za 1 pracownika – pakiet nr 4 – standard plus + stomatologia

c)

za 1 pracownika – pakiet nr 5 – standard plus + hospitalizacja

d)

za 1 pracownika – pakiet nr 6 – standard plus + stomatologia + hospitalizacja

może być uwzględniony koszt usługi z zakresu medycyny pracy.

Pytanie
Dot. Formularza ofertowego pkt. nr 25
Czy Zamawiający ma na myśli podanie konkretnych dni w tygodniu, w jakich Zamawiający może
realizować wizyty u lekarza internisty/lekarza medycyny rodzinnej/pediatry?
Odpowiedź
Tak, chodzi o podanie konkretnych dni w tygodniu.
Pytanie
Dot. Formularza ofertowego pkt. nr 26
Czy w przypadku kiedy Wykonawca wprowadzi czas oczekiwania do lekarza specjalisty
przewyższający 7 dni roboczych, Wykonawca nie będzie miał możliwości otrzymania punktów zgodnie
z wskazanym kryterium w Rozdziale XI, ppk. 1.49?
Odpowiedź
W takim wypadku wykonawcy zostanie przyznane „0” punktów.
Pytanie
Dot. Formularza ofertowego pkt. nr 26
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie punktacji za czas oczekiwania do lekarzy
specjalistów w podziale na osoby dorosłe i dzieci?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie
Dot. Formularza ofertowego pkt. nr 32
Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis na „Oświadczamy, że zapewnimy osobom uprawnionym
do korzystania z opieki medycznej możliwość odbioru on-line wyników badań laboratoryjnych w
placówkach własnych oraz w placówkach współpracujących o ile dysponują takim rozwiązaniem.”?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis pozostaje bez zmiany.
Pytanie
Rozdział XI, - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
punkt 1, lp. 22.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie wagi kryterium w skali 2% w przypadku ilości
placówek medycznych Własnych Wykonawcy w Warszawie oraz w skali 1% w przypadku ilości
placówek

medycznych

partnerskich

w

Warszawie?

Proponowany podział wagi kryteriów ma na celu zapewnienie jakości usług oraz komfortu podczas
korzystania z opieki medycznej przez Pracowników Zamawiającego. Tzw. placówki własne są
zarządzane przez wybranego Wykonawcę, co w przypadkach pilnych jest szczególnie ważne – daje
możliwość natychmiastowej pomocy. Dodatkowo należy wspomnieć, iż placówki własne Wykonawców
posiadają systemy informatyczne, które zawierają np. historię choroby Pacjenta, a nie tylko możliwość
odbioru badań laboratoryjnych. Placówki partnerskie wskazane na listach często mogą być
jednoosobową praktyką lekarską lub gabinetem specjalistycznym rehabilitacyjnym, gdzie lekarz
specjalista nie ma dostępu do historii choroby Pacjenta co sprawia, że Pacjent rzadziej korzysta z tego
typu placówek. Niestety w większości przypadków placówki partnerskie nie dysponują aplikacją

mobilną, która znacznie ułatwia proces komunikacji z lekarzami czy umawianie wizyt. W efekcie
obecny podział wagi kryteriów może wiązać się z punktowaniem placówek, które nie są
ogólnospecjalistyczne i zapewniają dostęp do kilku usług w jednej placówce. Mając na uwadze jakość
usług sugerowany podział wagi kryteriów ma na celu zapewnienie najlepszej jakości usług dla
Pracowników Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis pozostaje bez zmiany.
Pytanie
Rozdział XI, - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
punkt 1, lp 22.
Czy we wskazanym kryterium Zamawiający bierze również pod uwagę możliwość złożenia oferty
przez Wykonawcę, który wskaże w ofercie jedynie placówki partnerskie? Obecny punkt dopuszcza
taką możliwość.
Odpowiedź
W takim wypadku wykonawca nie spełni wymogu postawionego przez zamawiającego w rozdziale
XXII ust. VIII pkt. 1, co skutkować będzie odrzuceniem jego oferty.
Pytanie
Rozdział XI, - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
punkt 1, lp 23.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie wagi kryterium w skali 2% w przypadku ilości
placówek medycznych Własnych Wykonawcy w innych miastach poza Warszawą oraz w skali 1% w
przypadku ilości placówek medycznych partnerskich w innych miastach poza Warszawą?
Uzasadnienie widnieje w punkcie 6, przy założeniu najlepszej jakości usług dla Pracowników
Zamawiającego z całej Polski. Zamawiający poza Warszawą ma największą liczbę Pracowników w
dużych miastach takich jak Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław zatem liczba
placówek własnych, które znacząco ułatwiają leczenie jest szczególnie ważna również poza
Warszawą.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis pozostaje bez zmiany.
Pytanie
Rozdział XI, - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
punkt 1, lp 23.
Czy we wskazanym kryterium Zamawiający bierze również pod uwagę możliwość złożenia oferty
przez Wykonawcę, który wskaże w ofercie jedynie placówki partnerskie? Obecny punkt dopuszcza
taką możliwość.
Odpowiedź
Tak, w takim wypadku spełni wymogi postawione w SWZ.
Pytanie
Rozdział XI, - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert nr
1, lp. 24.

Czy Zamawiający może wyjaśnić w jaki sposób Wykonawca ma opisać wspomniane dni przyjęć
pacjentów w Warszawie?
Odpowiedź
Na przykład siedem dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli.
Pytanie
Zakresy usług nie obejmują doraźnej pomocy 24h/7 w Warszawie z zakresu ortopedii i chirurgii
ogólnej, co w praktyce jest często wykorzystywane i tworzy problemy obsługowe. W związku z tym czy
Zamawiający wyrazi chęć na dodanie usługi w pakietach?
Odpowiedź
Tak, jednakże usługa ta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty.
Pytanie
Zakres usług nie obejmuje systemu dla działu HR e-skierowań medycyny pracy. W związku z tym czy
Zamawiający wyrazi chęć na dodanie usługi w pakietach? Definicja poniżej.
„Usługa obejmuje dostęp do Portalu e-Skierowań Medycyny Pracy, systemu elektronicznej obsługi
skierowań na badania medycyny pracy, który daje możliwość:
a. wystawiania skierowań na badania medycyny pracy w formie elektronicznej, w tym
zatwierdzanie ich podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione przez pracodawcę
b. powiadamiania pracownika poprzez SMS o wystawieniu skierowania
c. przesyłania pocztą elektroniczną do pracownika oryginału dokumentu skierowania
d. informowania osób uprawnionych przez pracodawcę o statusie realizacji badań medycyny
pracy
e. monitorowania stanu ważności wystawionych orzeczeń, w tym przypominanie o konieczności
wystawienia skierowań na kolejne badania okresowe i kontrolne pracowników
f. tworzenia szablonów stanowisk i zarządzanie nimi”
Odpowiedź
Tak, jednakże usługa ta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty.

