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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług
medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników
Zamawiającego oraz członków ich rodzin”, oznaczenie sprawy: WZP-262-15/2020.

Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W dniu 30 lipca 2020 r. do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek dotyczący treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymany wniosek, Zamawiający,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

Pytanie nr 1
„Do §6 ust 3, załącznik 9 do SIWZ-wzór umowy: zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
pracodawca może domagać się od podmiotu leczniczego zestawienia badań, jakie przeprowadzono
skierowanym na nie pracownikom. Niedopuszczalne jest jednak przekazywanie firmie imiennej listy
pracowników wraz z adnotacją o badaniach, jakie przeszedł każdy z nich. Rozliczanie kosztów nie może bowiem
prowadzić do udostępnienia informacji o stanie zdrowia zatrudnionych. W związku z tym, zwracamy się
z prośbą, aby raport do faktury za medycynę pracy zawierał tylko informacje o ilości i rodzaju zrealizowanych
badań bez przypisywania danych pracowników, którzy je realizowali.”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że nie przychyla się do powyższego wniosku Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że
zapis zawarty w § 6 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ nie przewiduje wymogu
zawierania na fakturze informacji dotyczącej rodzaju oraz ilości przeprowadzanych badań mających na celu

wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy z przypisaniem ich do konkretnego pracownika. Faktura
zawierać powinna jedynie ogólną liczbę wykorzystanych pakietów medycyny pracy w danym miesiącu (bez
uwzględniania ilości i rodzaju poszczególnych badań wykonanych przez pracownika niezbędnych do wydania
orzeczenia lekarskiego). Pakiety medycyny pracy rozliczane będą zgodnie z zapisami §6 ust. 2 pkt 1 wzoru
umowy (cena stała pakietu - bez rozliczenia kosztów poszczególnych badań w ramach konkretnego badania
medycyny pracy). Do faktury Wykonawca ma dołączyć wykaz Uprawnionych, którzy wykonali badania
z zakresu medycyny pracy w danym miesiącu rozliczeniowym zawierający jedynie imiona i nazwiska
pracowników bez wskazywania rodzaju i liczby wykonanych badań.
Pytanie nr 2
„Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu złożenia ofert na dzień 06.08.2020 r.”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym
samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zadania.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
elektronicznie podpisany przez
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek

