
 

 

Warszawa, 04.05.2022r 

L.dz.87/W/2022 

 

NUMER POSTĘPOWANIA: ZP/TP/4/2022 
 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

NA ŚWIADCZENIE OPIEKI MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SINFONIA VARSOVIA 

 

I. W związku z pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji na usługi społeczne pod nazwą: świadczenie opieki medycznej dla 

pracowników Sinfonia Varsovia, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 284 

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „PZP”, 

udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

1. SWZ XII pkt 12.6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagania i przekazanie jedynie 

oświadczenia Wykonawcy? Uwzględniając fakt współpracy z kilkoma tysiącami podmiotów 

(placówek medycznych),  pozyskanie takich zobowiązań może przyczynić się do zmniejszenia 

liczby placówek medycznych dedykowanych do obsługi pracowników Zamawiającego.  Nie 

wszystkie placówki mogą odesłać do Wykonawcy podpisane zobowiązania  przed złożeniem 

oferty, z racji zbyt krótkiego czasu od ogłoszenia zapytania do złożenia oferty (również 

występującego w tym czasie tzw. "długiego weekendu majowego".). 

Odpowiedź: 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w zakresie rozdziału XII pkt 12.6. Zamawiający informuje jednocześnie, że dokona 

przedłużenia terminu składnia ofert. 

2. OPZ, pkt I, ppkt.4.8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymagania umawiania 

bezpośrednio w placówkach medycznych? Wykonawca udostępnia możliwość umawiania 

telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Wykonawcy oraz on-line poprzez portal Klienta i 

aplikację mobilną. Dzięki temu Wykonawca zabezpiecza realizację usług w jak najszybszym 

terminie oraz ma możliwość nadzoru nad realizacją wymagania dotyczącego terminów 

dostępności. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z umawiania bezpośrednio we 

wszystkich placówkach to czy wyraża zgodę na ograniczenie wymogu jedynie do placówek 

własnych Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zapis w OPZ, pkt I, ppkt.4.8 brzmi: „możliwości umawiania wizyt bezpośrednio w placówce 

zdrowia lub przez infolinię. Tak więc, Wykonawca ma możliwość umawiania wizyt przez 

infolinię. 



 

 

3. OPZ, pkt I, ppkt.4.18 Czy Zamawiający uwzględnia w wymaganiu praktykę ogólnorynkową 

zgodnie z którą w przypadku wskazania przez osobę uprawnioną preferencji  

co do konkretnego lekarza z nazwiska, konkretnej placówki czy przedziału czasowego zwalnia 

Wykonawcę z zapewnienia terminów dostępności. Wykonawcy bowiem mogą zapewnić 

usługę w wymaganym terminie ale u innego lekarza danej specjalności, w innej placówce w 

danej lokalizacji innym przedziale czasowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uwzględnia w wymaganiu praktykę ogólnorynkową zgodnie z którą w przypadku 

wskazania przez osobę uprawnioną preferencji co do konkretnego lekarza z nazwiska, 

konkretnej placówki czy przedziału godzinowego zwalnia Wykonawcę z zapewnienia 

terminów dostępności, przy zapewnieniu usługi w wymaganym terminie ale u innego lekarza 

danej specjalności, w innej placówce w danej lokalizacji z zachowaniem terminów 

wymienionych w OPZ pkt I, ppkt. 4.18. 

4. SWZ III pkt 3.6 - Czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie wzorów list osób uprawnionych 

funkcjonujących u wykonawcy oddzielnie do medycyny pracy i oddzielnie  

do abonamentu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie wzorów list osób uprawnionych funkcjonujących u 

wykonawcy oddzielnie do medycyny pracy i oddzielnie do abonamentu. 

5. Zał. nr 4, par 7. pkt 1 

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? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. 

6. Zał. nr 4, par 11. pkt 2 Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie podpunktów 3 i 4 w par 11. pkt 

2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższych podpunktów. 

7. Czy Zamawiający zgodzi się na udostępnienie przez Wykonawcę portalu, który pozwala na: 

zarządzenie listami osób uprawnionych oraz przypisywanie określonych pakietów i zakresów, 

w tym także wystawianie skierowań i kontrolę nad terminami badań medycyny pracy 

pracowników? 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na udostępnienie przez Wykonawcę portalu, który pozwala na: 

zarządzenie listami osób uprawnionych oraz przypisywanie określonych pakietów i zakresów, 

w tym także wystawianie skierowań i kontrolę nad terminami badań medycyny pracy 

pracowników. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż Wykonawca ma obowiązek 

dysponowania systemami, o których mowa w rozdziale XII ppkt 12.1.4 lit. a) i b). 

II. Niniejszym, działając na podstawie art. 284 ust. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający dokonuje następujących zmian 

Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

Zmianie ulega treść Rozdziału VIII, Rozdziału X oraz Rozdziału XI, które otrzymują następujące 

brzmienie:  

ROZDZIAŁ VIII 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 9 czerwca 2022 r.   

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

ROZDZIAŁ X 

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2022 r., godz. 11:00 

ROZDZIAŁ XI 

TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r. godz. 12:00 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.  
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