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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
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXII – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt. VII. 3.
Z uwagi na panujące warunki związane z pandemią jak również standardowa sytuację rynkową gdzie
poza Warszawą tylko nieliczne podmioty medyczne (głównie szpitale państwowe, dysponujące ostrym
dyżurem) świadczą usługi w niedziele, zwracam się wnioskiem o zmianę niniejszego w taki sposób,
aby Zamawiający nie wymagał od Wykonawcy świadczenia usług w niedzielę w godz. 10.00-15.00. W
związku z tym proponuję następujący zapis:
„Świadczenie usług w zakresie opieki medycznej (z wyłączeniem medycyny pracy) dla grupy
kapitałowej PAP S.A. w sobotę w godz., 10.00 – 15.00 w placówkach własnych lub partnerskich
(świadczących usługi w tych dniach) w innych miastach niż Warszawa.”
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym ust. VII.3 w rozdziale XXII otrzymuje nowe
brzmienie:
„Świadczenie usług w zakresie opieki medycznej (z wyłączeniem medycyny pracy) dla grupy
kapitałowej PAP S.A. w sobotę w godz., 10.00 – 15.00 w placówkach własnych lub partnerskich
(świadczących usługi w tych dniach) w innych miastach niż Warszawa.”
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXII – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt. VII. 4 i 5.
Wymagane przez Zamawiającego tzw. SLA, nie jest możliwe do spełnienia z uwagi na panującą
sytuacje epidemiczną związaną z COVID-19. Niniejsza sytuacja doprowadziła do znaczącego
deficytu lekarzy wszystkich specjalności o czym powszechnie wiadomo. Dotrzymanie wskazanego
przez Zamawiającego SLA jest bardzo trudne w Warszawie, natomiast w innych miastach
dotrzymanie wymaganych terminów może być wręcz nie możliwe. Wobec tego wnioskuję o zmianę
zapisu w następujący sposób:

„4. Czas oczekiwania na konsultacje do lekarza internisty lub pediatry (w przypadku pakietu dla
dziecka/ dzieci) nie dłuższy niż jeden dzień roboczy od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej
potrzeby przez osobę uprawnioną do korzystania z opieki medycznej, z wyłączeniem okresu w którym
obowiązuje stan epidemii lub pandemii w czasie którego Wykonawca dołoży wszelkich starań aby
czas oczekiwania nie przekroczył dwukrotności wyżej opisanego terminu.”
„5. Czas oczekiwania na konsultacje do lekarza specjalisty (z wyłączeniem lekarz internisty lub
pediatry) nie dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez
osobę uprawnioną do korzystania z opieki medycznej, z wyłączeniem okresu w którym obowiązuje
stan epidemii lub pandemii w czasie którego Wykonawca dołoży wszelkich starań aby czas
oczekiwania nie przekroczył dwukrotności wyżej opisanego terminu.”
Odpowiedź
W związku z powyższym ust. VII.4 w rozdziale XXII otrzymuje nowe brzmienie:
„Czas oczekiwania na konsultacje do lekarza internisty lub pediatry (w przypadku pakietu dla dziecka/
dzieci) nie dłuższy niż jeden dzień roboczy od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby
przez osobę uprawnioną do korzystania z opieki medycznej, z wyłączeniem okresu w którym
obowiązuje stan epidemii lub pandemii w czasie którego Wykonawca dołoży wszelkich starań aby
czas oczekiwania nie przekroczył dwukrotności wyżej opisanego terminu.”
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ust. VII.5 w rozdziale XXII. Zapis pozostaje bez zmiany.
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 VII. ust.3
Prosimy o zmianę z 7 na 14 dni.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis pozostaje bez zmiany.
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 VII. ust.5
Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób:
„W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3, Zleceniobiorca w ciągu 10 dni
roboczych od wysłania takiego oświadczenia do Zleceniodawcy podejmie z nim rozmowy celem
wypracowania zasad współpracy wobec zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego, w szczególności
poprzez wypracowanie wspólnych rozwiązań, podjęcia decyzji o zaktualizowaniu sposobu
świadczonych usług oraz cen za miesięczne pakiety usług w tym ich obniżenie w przypadku
świadczenia całości lub części usług wyłącznie w formie teleporady. Rozmowy będą trwały nie dłużej
niż 20 dni roboczych.”
Odpowiedź
Ust. VII.5 W rozdziale XXIII otrzymuje nowe brzmienie:
„W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3, Zleceniobiorca w ciągu 7 dni
roboczych od wysłania takiego oświadczenia do Zleceniodawcy podejmie z nim rozmowy celem
wypracowania zasad współpracy wobec zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego, w szczególności

poprzez wypracowanie wspólnych rozwiązań, podjęcia decyzji o zaktualizowaniu sposobu
świadczonych usług oraz cen za miesięczne pakiety usług w tym ich obniżenie w przypadku
świadczenia całości lub części usług wyłącznie w formie teleporady. Rozmowy będą trwały nie dłużej
niż 14 dni roboczych.”
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
Proszę o przesłanie przykładowo wypełnionego zobowiązania.
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada wypełnionego zobowiązania.
Zamawiający informuje, że choć zaleca wykorzystanie załącznika nr 4, to dopuszcza złożenie
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby na formularzach sporządzonych przez wykonawcę,
pod warunkiem, że zawierać one będą wszystkie informacje wymagane w załączniku nr 4.
Wykonawca może też dołączyć do oferty inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających mu
swoje zasoby.
Pytanie
W związku z udzieloną odpowiedzią na poniższe pytanie chciałabym doprecyzować czy w pakiecie nr
3, 4, 5 oraz 6 musi być zwarty koszt medycyny pracy?
W odpowiedzi poniżej jest zawarta informacja, że koszt może być zawarty, ale nie musi.
1. „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?
[…] może być uwzględniony koszt usługi z zakresu medycyny pracy”
Odpowiedź
Cena miesięcznego abonamentu dla pracownika w pakietach nr 3, 4, 5 oraz 6 musi zawierać koszt
usługi z zakresu medycyny pracy.
W związku z powyższym zamawiający zmienia na powyższą swoją odpowiedź na pytanie nr 1
zamieszczoną w „Odpowiedzi na pytania nr 3”.

