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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 

SWZ roz. XXIII p. III ppkt 16 

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie słowa „powierzenie" wyrażaniem „udostępnienie" ? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowa „powierzenie" wyrażaniem „udostępnienie". 

W związku z powyższym w rozdziale XXIII, ust. III pkt. 16 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: 

„Zleceniodawca udostępnia Zleceniobiorcy przetwarzanie danych, jedynie w zakresie i celu 

przewidzianym w umowie. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zastosowania środków 

zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zleceniobiorca ponosi pełną 

odpowiedzialność za przetwarzane u niego dane osobowe, w tym spełnienie wszelkich wymogów 

rozporządzenia związanych z przetwarzaniem tych danych.” 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII p. III ppkt 8 

Czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie wzorów list osób uprawnionych funkcjonujących u 

wykonawcy? 

Odpowiedź 

Tak, zamawiający zgodzi się na stosowanie wzorów list osób uprawnionych funkcjonujących u 

wykonawcy 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII p. III 



Czy Zamawiający zgodzi się do stosowania terminów przekazywania list osób uprawnionych do 

świadczeń stosowanych u wykonawcy? 

(tj. listy osób uprawnionych w ramach abonamentu medycznego i medycyny pracy powinny być 

przekazywane do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obsługowy z możliwością aktualizacji 

listy do 5 dnia bieżącego miesiąca) 

Odpowiedź 

Nie, zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII p. III 

Czy Zamawiający zgodzi się na przekazywanie informacji o osobach przystępujących po 5 dniu 

miesiąca na kolejnej liście osób uprawnionych przekazywanej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego 

kolejny miesiąc obsługowy? 

Odpowiedź 

Nie, zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII p. V 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu: Wynagrodzenie będzie płatne z góry, w okresach 

miesięcznych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zleceniodawcę Faktura VAT 

będzie przesyłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie. (np. faktura za czerwiec 

zostanie wystawiona do ok. 15 dnia czerwca z 14 dniowym okresem płatności liczonym od dnia 

dostarczenia)? 

Odpowiedź 

Nie, zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 

SWZ zał. nr 1 Formularz Oferty p. 36 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez "linię medyczną". Jaki zakres 

usług powinna ona świadczyć. 

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:  

a) wskazania najbliższej placówki własnej lub partnerskiej w której otrzyma pomoc i poradę w 

przypadku problemu zdrowotnego;  

b) umówienia wizyty lub badania w przypadku nagłego zdarzenia wymagającego niezwłocznego 

działania;  

c) umówienia wizyty domowej;  

d) udzielenia przez doświadczony personel medyczny wskazówek do działań jakie należy podjąć 

w danej sytuacji 

Pytanie 

SWZ roz. XXII p. VII ppkt 4 

Czy Zamawiający akceptuje realizację wizyt również poprzez telekonsultacje (porady na telefon)? 

Odpowiedź 

Tak, ale telekonsultacje nie mogą stanowić przeważającej części udzielanych porad. 



Pytanie 

SWZ roz. XXII p. XI 

Czy Zamawiający akceptuje realizację wizyt również poprzez telekonsultacje (porady na telefon)? 

Odpowiedź 

Tak, ale telekonsultacje nie mogą stanowić przeważającej części udzielanych porad. 

Pytanie 

SWZ zał. nr 1 Formularz Oferty p. 35 

Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie stawianego wymagania jedynie dla Warszawy, a w przypadku 

pozostałych miejscowości jedynie w soboty zgodnie z aktualną dostępnością placówek w danej 

lokalizacji? 

Odpowiedź 

Nie, zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 

SWZ roz. XI p. 1 tabela p. 23 

Czy Zamawiający oczekuje wskazanie liczby placówek poza Warszawą jedynie dla lokalizacji 

Zamawiającego czy dla wszystkich lokalizacji w Polsce gdzie Wykonawca ma takie placówki? 

Odpowiedź 

Wykonawca może podać więcej, ale będzie oceniane tylko dla lokalizacji zamawiającego. 

Pytanie 

SWZ roz. XXII p. III ppkt 22 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizacje usług doraźnej pomocy stomatologicznej tylko w 

Warszawie? 

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na realizację usług doraźnej pomocy stomatologicznej tylko w 

Warszawie, to czy w przypadku pozostałych lokalizacji wyraża zgodę na realizację usługi za zwrotem 

kosztu? Przy czym realizacja usług po wcześniejszej autoryzacji uprawnień poprzez kontakt z Infolinią 

Wykonawcy i zgodą na skorzystanie z takiego rozwiązania z powodu braku możliwości realizacji w 

sieci placówek Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 

SWZ roz. XXII p. IV 

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia usług stomatologii tylko w Warszawie czy oczekuje realizacji 

również w pozostałych lokalizacjach wskazanych w zapytaniu? 

Jeśli Zamawiający oczekuje realizacji w innych lokalizacjach to czy wyraża zgodę na realizację usług 

stomatologicznych za zwrotem kosztu jeśli Wykonawca w którejś z lokalizacji nie posiada placówek 

realizujących usługi stomatologiczne. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zapewnienia usług stomatologii we wszystkich wymaganych lokalizacjach. 

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację usług stomatologicznych za zwrotem kosztu. 

Pytanie 

SWZ roz. XXII p. V 



Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizacje usług Hospitalizacji i zabiegów chirurgicznych zgodnie z 

dostępnością w lokalizacjach w których Wykonawca ma możliwość realizacji usług? 

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na realizację usług Hospitalizacji i zabiegów chirurgicznych 

zgodnie z dostępnością w lokalizacjach w których Wykonawca ma możliwość realizacji usług to czy 

wyraża zgodę na realizację za zwrotem kosztu? Przy czym realizacja usług po wcześniejszej 

autoryzacji uprawnień poprzez kontakt z Infolinią Wykonawcy i zgodą na skorzystanie z takiego 

rozwiązania z powodu braku możliwości realizacji w sieci placówek Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na realizacje usług Hospitalizacji i zabiegów chirurgicznych zgodnie z 

dostępnością w lokalizacjach w których Wykonawca ma możliwość realizacji usług.  

Zamawiający wyraża zgodę na zwrot kosztów ale tylko w lokalizacjach innych niż Warszawa.  

Pytanie 

SWZ roz. XXII p. VII ppkt 3 

Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie stawianego wymagania jedynie dla Warszawy, a w przypadku 

pozostałych miejscowości jedynie w soboty zgodnie z aktualna dostępnością placówek w danej 

lokalizacji? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII (IPU) p. III ust. 8 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby wykazy, o których mowa w postanowieniu, stanowiły 

dwa oddzielne, kolejno numerowane załączniki do umowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII (IPU) p. I ust. 9 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę postanowienia w następujący sposób:  

(…) wykaz zmian wśród Osób Uprawnionych nie później niż do 25 dnia na dwa dni robocze przed 

końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc termin wprowadzenia zmian. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII (IPU) p. VIII ust. 4 

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie podstawy kary umownej z 10% do 7%. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII (IPU) p. VIII ust. 4 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zdania drugiego. Takie obostrzenie, w połączeniu z karą 

umowną, wydaje się oczywiście nadmiarowe oraz może skutkować trudnościami w wyliczeniu 

wynagrodzenia w przypadku ewentualnych uchybień. 

 



Odpowiedź 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII (IPU) p. VIII ust. 5 

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie podstawy kary umownej z 30% do 15%. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII (IPU) p. VIII ust. 5 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zdania pierwszego w następujący sposób:  

„W każdym drugim i kolejnym przypadku w jednym miesiącu kalendarzowym niewykonania lub 

(…)”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII (IPU) p. VIII ust. 5 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zdania drugiego. Takie obostrzenie, w połączeniu z karą 

umowną, wydaje się oczywiście nadmiarowe oraz może skutkować trudnościami w wyliczeniu 

wynagrodzenia w przypadku ewentualnych uchybień. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII (IPU) p. VIII ust. 9 

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie podstawy kary umownej z 30% do 15%. 

Odpowiedź 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII (IPU) p. IX ust. 1 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie postanowienia w całości (postanowienie może zmierzać 

do obejścia przepisów uPZP) oraz o udzielenie wyjaśnień, czy oraz dlaczego|  

w czasie planowanego obowiązywania Umowy Zamawiający zamierza dokonać przelewu praw i 

obowiązków. 

Odpowiedź 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII (IPU) p. IX ust. 4 zdanie drugie 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę postanowienia in.: „W przypadku braku porozumienia 

winny być kierowane do sądu właściwego dla siedziby powoda Zleceniodawcy.” 

Odpowiedź 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 

SWZ roz. XXIII (IPU) p. IX ust. 6 zdanie drugie 



Czy w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą będącym także dużym przedsiębiorcą Zamawiający 

zgodzi się na dodanie analogicznego oświadczenia w odniesieniu do tego Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Tak, zamawiający zgadza się. 

 

 


