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Warszawa, dn. 23 marca 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 03/21)

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
Z uwagi na trudności związane ze sporządzeniem oferty w przedmiotowym postepowaniu w oparciu o
nową ustawę PZP w tym zgromadzenie podmiotowych środków dowodowych jakimi są zobowiązania
podmiotów trzecich, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu złożenia ofert na 02.04.2021r.
Odpowiedź
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 30 marca 2021 r., do godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2021 r. o godzinie 13.15.
Pytanie
Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy pkt. 35
Proszę o modyfikację uwagi na rozbieżność względem SWZ ROZDZIAŁ XXI pkt. VII.3.
Odpowiedź
W rozdziale XXI ust. VII pkt. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Świadczenie usług w zakresie opieki medycznej (z wyłączeniem medycyny pracy) dla grupy
kapitałowej PAP S.A. w soboty w godz. 10.00 – 13.00 w placówkach własnych lub partnerskich
(świadczących usługi w tych dniach) w innych miastach niż Warszawa, z wyłączeniem okresu w
którym obowiązuje stan epidemii lub pandemii, z zastrzeżeniem że jeżeli placówki własne lub
partnerskie pomimo stanu epidemii i pandemii świadczą usługi to będą je świadczyć również dla
grupy kapitałowej PAP S.A.”
W Formularzu ofertowym ust. 35 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Oświadczamy, że będziemy świadczyć dla grupy kapitałowej PAP S.A. usługi w zakresie opieki
medycznej (z wyłączeniem medycyny pracy) w soboty w godz. minimum 10.00 – 13.00 w
placówkach własnych lub partnerskich (świadczących usługi w tych dniach) w innych miastach niż
Warszawa, z wyłączeniem okresu w którym obowiązuje stan epidemii lub pandemii, z

zastrzeżeniem że jeżeli placówki własne lub partnerskie pomimo stanu epidemii i pandemii
świadczą usługi, to będą je świadczyć również dla grupy kapitałowej PAP S.A.”
Pytanie
Proszę o doprecyzowanie okresu realizacji zamówienia. W ogłoszeniu pkt 42.10 jest 21 m-cy, w SWZ
jest 22 m-c.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż w pkt. 42.10 wystąpiła oczywista omyła pisarska, która została już
skorygowana w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.
Pytanie
Proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymaga posiadania minimum 3 placówek partnerskich w
Warszawie? Dlaczego zamawiający nadał 3 placówkom partnerskim w Warszawie wagę 50% vs 50%
dla minimum 5 placówek własnych? Biorąc pod uwagę fakt, że są na rynku dostawcy usług, którzy
mają więcej niż 8 placówek własnych na terenie Warszawy. Czy jest to podyktowane chęcią
zmuszenia wykonawców z Warszawy do zawierania umów z placówkami partnerskimi, a jeśli tak, to w
jakim celu skoro są w stanie realizować zamówienie samodzielnie?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że ma na celu tylko i wyłącznie zapewnienie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wszystkich wykonawców.
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ X – OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Celem uniknięcia lobbowania/aktywizacji placówek partnerskich wnioskuję o rozdzielanie 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.
Niniejszy podział kryteriów ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług. Placówki własne
zarządzane przez wykonawcę posiadają wspólny, zintegrowany system medyczny co daje możliwość
zachowania ciągłości historii choroby oraz dokumentacji medycznej, obsługę w różnych oddziałach na
analogicznych zasadach w oparciu o ujednolicone procedury wewnętrzne. Ponadto pacjenci maga
korzystać z takich narzędzi jak portal pacjenta dostępny on-line czy mobilna aplikacja, które w sposób
znaczący usprawniają fundowanie, począwszy od umawiania usług, po przez weryfikację wyników
badań, dostęp do historii usług zrealizowanych oraz zaplanowanych.
Odpowiedź
1. Zamawiający informuje, że w rozdziale X ust. 1 wiersz 22 tabeli otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
22.

Liczba własnych placówek medycznych znajdujących się w Warszawie

2%

2. Jednocześnie zamawiający w tabeli dodaje wiersz 26 w brzmieniu:
26.

Liczba

partnerskich

Warszawie

placówek

medycznych

znajdujących

się

w

1%

3. W rozdziale X ust. 1 pkt. 1.43. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1.43..Punkty w kryterium ”Liczba własnych placówek medycznych znajdujących się w Warszawie”
zostaną wyliczone w następujący sposób:

PWW 

PX
P
MAX

x 100 pkt

gdzie:
PWW = liczba punktów za kryterium ”Liczba własnych placówek medycznych znajdujących się
w Warszawie”,
PMAX – najwyższa liczba placówek wynikająca ze złożonych ofert,
PX – liczba placówek w badanej ofercie.
1.43.a) Suma punktów uzyskanych w ”Liczba własnych placówek medycznych znajdujących się w
Warszawie” zostanie następnie przemnożona przez wagę kryterium, czyli przez 2%.”
4. W rozdziale X ust. 1 pkt. 1.44. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1.44..Punkty w kryterium ”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 kryterium ”Liczba partnerskich placówek medycznych znajdujących
się w Warszawie”,
PMAX – najwyższa liczba placówek wynikająca ze złożonych ofert,
PX – liczba placówek w badanej ofercie.
1.44.a) Suma punktów uzyskanych w ”Liczba partnerskich placówek medycznych znajdujących się
w Warszawie” zostanie następnie przemnożona przez wagę kryterium, czyli przez 1%.”
5. W załączniku nr 2A do SWZ ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Oświadczamy, że posiadamy ….. partnerskich placówek medycznych znajdujących się w
Warszawie – szczegółowe dane w Załączniku nr 2C.”
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXI – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt. VII. 3.
Z uwagi na panujące warunki związane z pandemią, gdzie mamy do czynienia ze znaczącym
deficytem lekarzy o czym powszechnie wiadomo nawet z doniesień medialnych, poza Warszawą
tylko nieliczne podmioty medyczne świadczą usługi w sobotę. W miejscowościach takich jak Gorzów
Wielkopolski, Kielce, Koszalin, Olsztyn, Płock nie ma możliwości realizacji usług w sobotę i nie jest to
kwestia konkretnego dostawcy, a ogólny problem rynkowy. Zwracam się wnioskiem o wykreślenie
niniejszego zapisu lub jego modyfikację.
„Świadczenie usług w zakresie opieki medycznej (z wyłączeniem medycyny pracy) dla grupy
kapitałowej PAP S.A. w sobotę w godz., 10.00 – 13.00 w placówkach własnych lub partnerskich
(świadczących usługi w tych dniach) w innych miastach niż Warszawa, z wyłączeniem okresu w
którym obowiązuje stan epidemii lub pandemii”
Odpowiedź
1. W rozdziale XXI ust. VII pkt. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Świadczenie usług w zakresie opieki medycznej (z wyłączeniem medycyny pracy) dla grupy
kapitałowej PAP S.A. w soboty w godz. 10.00 – 13.00 w placówkach własnych lub partnerskich
(świadczących usługi w tych dniach) w innych miastach niż Warszawa, z wyłączeniem okresu w
którym obowiązuje stan epidemii lub pandemii, z zastrzeżeniem że jeżeli placówki własne lub
partnerskie pomimo stanu epidemii i pandemii świadczą usługi to będą je świadczyć również dla
grupy kapitałowej PAP S.A.”
2. W Formularzu ofertowym ust. 35 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Oświadczamy, że będziemy świadczyć dla grupy kapitałowej PAP S.A. usługi w zakresie opieki
medycznej (z wyłączeniem medycyny pracy) w soboty w godz. minimum 10.00 – 13.00 w
placówkach własnych lub partnerskich (świadczących usługi w tych dniach) w innych miastach niż
Warszawa, z wyłączeniem okresu w którym obowiązuje stan epidemii lub pandemii, z
zastrzeżeniem że jeżeli placówki własne lub partnerskie pomimo stanu epidemii i pandemii
świadczą usługi, to będą je świadczyć również dla grupy kapitałowej PAP S.A.”
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXI – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt. VII. 3.
Punkt ten brzmi:
„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 miastach których zamawiający wymaga świadczenia usług
innych niż Warszawa.”
Proszę o doprecyzowanie co zamawiający rozumie przez sformułowanie „…(świadczących usługi w
tych dniach)...”? w obecnym brzmieniu można wnioskować, iż placówka, która nie świadczy usług w
tych dniach również spełnia warunek.
Odpowiedź
Wykonawca ma świadczyć usługi dla grupy kapitałowej PAP S.A. w placówkach które w tym dniu są
otwarte
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXI – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wnioskuję o wykreślenie specjalisty Foniatra ze wszystkich zakresów pakietów w których zgodnie z
SWZ został wpisany. Specjalizacja ta jest bardzo wąską, wyspecjalizowaną dziedziną nauk
medycznych i lekarzy o tej specjalności jest niewielu na terenie kraju. Wobec tego realizacja
zamówienia na terenie miejscowości innych niż Warszawa jest w zasadzie niemożliwa, z uwagi na
deficyt rynkowy tego specjalisty.

Potwierdzeniem tego faktu jest unieważnienie poprzedniego

postępowania z uwagi na jego brak w wykazie specjalistów przedstawianych przez wykonawcę.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym wykreśla ze wszystkich pakietów specjalistę
„Foniatra”.
Pytanie
Dotyczy SWZ ROZDZIAŁ XXI – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wnioskuję o usuniecie z zakresów wszystkich pakietów (które mają wpisane) procedury: usuniecie
zęba częściowo zatrzymanego i usuniecie zęba całkowicie zatrzymanego. Usługi te są procedurami
operacyjnymi,

przeprowadzanymi

w

znieczuleniu

ogólnym,

sklasyfikowane

jako

wysokospecjalistyczne i relatywnie rzadko wykonywane. Ujęcie niniejszych usług w zakresach
pakietów w sposób znaczący wpłynie na wycenę niniejszych pakietów.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym wykreśla z zakresów wszystkich pakietów
procedury: usuniecie zęba częściowo zatrzymanego i usuniecie zęba całkowicie zatrzymanego.

