Warszawa, dnia 22.04.2021r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIA SWZ NR 2 I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 3
Dotyczy: Świadczenie usług medycznych w postaci prywatnej opieki medycznej w formie pakietów
oraz usług z medycyny pracy dla pracowników Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZAK.262.2.2021
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień oraz zmiany SWZ w odpowiedzi na wniosek Wykonawców.
Pytanie 2:
Czy jest szansa na przedłużenie terminu złożenia oferty do 23.04.2021?
Odpowiedź:
Zamawiający przedłużył termin złożenia ofert do dnia 29.04.2021 r. zgodnie ze zmianą SWZ nr 2 z dnia
14.04.2021 r.
Pytanie 3:
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem? - Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w ramach
wszystkich pakietów karetki w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych,
które mogą prowadzić do istotnego uszczerbku na zdrowiu w lokalizacjach, w których Wykonawca
świadczy te usługi, przy czym warunkiem koniecznym jest możliwość udostępnienia karetki
w Warszawie, Łodzi i Katowicach.
Informujemy, iż zgodnie z prawem interwencja karetki prywatnego operatora medycznego nie
zastępują Pogotowia Ratunkowego w sytuacjach zagrożenia życia (urazy, wypadki, oparzenia, bóle
w klatce piersiowej, utraty przytomności), w takich sytuacjach należy w bezwzględnie telefonować do
publicznego Pogotowia Ratunkowego
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia punkt V.4. OPZ nadając mu następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w ramach wszystkich pakietów karetki w stanach
nagłych, które mogą prowadzić do istotnego uszczerbku na zdrowiu w lokalizacjach, w których
Wykonawca świadczy te usługi, przy czym warunkiem koniecznym jest możliwość udostępnienia
karetki w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Usługa jest realizowana do zakładu pracy, domu Osoby
Uprawnionej lub do innego miejsca zdarzenia w obrębie granic administracyjnych lokalizacji
w których Wykonawca posiada karetkę, w szczególności: Łodzi, Katowic, Warszawy. Decyzję
o wysłaniu ambulansu podejmuje dyspozytor na postawie wskazań medycznych świadczących
o nagłym pogorszeniu się staniu zdrowia. Celem interwencji jest udzielenie pacjentowi pilnej pomocy
medycznej, a w przypadku konieczności dalszej diagnostyki przewiezienie pacjenta do wskazanej przez
Wykonawcę placówki bądź szpitala.”
Pytanie 4:
W jakim mieście Zamawiający oczekuje, by Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia wszystkim
Osobom objętym pakietami dostępu do ostrego dyżuru, całodobowo, 24/7 w każdej placówce
prowadzącej ostry dyżur.
Odpowiedź:
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Zamawiający wyjaśnia, że zobowiązanie do zapewnienia wszystkim osobom objętym pakietami
dostępu do ostrego dyżuru, całodobowo 24/7, dotyczy wyłącznie placówek, które prowadzą ostry
dyżur bez względu na ich lokalizacje.
Pytanie 5:
Wykonawca udostępni wszystkim osobom objętym usługami telefoniczną infolinię medyczną oraz
serwis online, poprzez które Osoby będą miały możliwość umawiania terminów wizyt lekarskich oraz
wszelkich badań dostępnych w zakresie pakietów, którymi są objęte.
Osoby objęte pakietami będą miały możliwość sprawdzić wyniki badań laboratoryjnych, zamówić
receptę, sprawdzić historię odbytych konsultacji i wizyt, a także zadać lekarzowi pytanie po wizycie za
pomocą serwisu online - jakiego sposobu zadania pytania Zamawiający oczekuje zadać i w jakiego
sposobu odpowiedzi lekarza?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi zostanie zapewnione poprzez
udostępniony Zamawiającemu przez Wykonawcę serwis online, w formie i sposobie przewidzianym
przez Wykonawcę.
Pytanie 6:
W tabeli z zakresem pakietów na str. 72 SIWZ macie Państwo wpisane poniższe usługi bez zaznaczenia,
w którym pakiecie mają się zawierać. I czy w ogóle? Prosimy o doprecyzowanie.
Dotyczy:
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
Indywidualna obsługa Osoby objętej pakietem (oddzielne okienko rejestracyjne)
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, zawartą w Wyjaśnieniach i Zmianach SWZ nr 1 z dnia
07.04.2021 r.
Pytanie 7:
Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie jaki ma być zakres Ubezpieczenia kosztów leczenia za
granicą?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, zawartą w Wyjaśnieniach i Zmianach SWZ nr 1 z dnia
07.04.2021 r.
Pytanie 8:
Czy Zamawiający dopuszcza by zakres chirurgii 1 dnia był realizowany przez partnera Wykonawcy –
Towarzystwo Ubezpieczeniowe?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 9:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu chirurgii 1 dnia?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 10:
Czy zamawiający dopuszcza by zakres ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą był realizowany przez
partnera Wykonawcy – Towarzystwo Ubezpieczeniowe?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, zawartą w Wyjaśnieniach i Zmianach SWZ nr 1 z dnia
07.04.2021 r.
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Pytanie 11:
Prosimy o wydłużenie czasu przeprowadzenia niezbędnych badań i konsultacji z zakresu Medycyny
pracy (wstępnych i okresowych), w jednej placówce, w ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania
skierowanego przez Zamawiającego Pracownika.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
Pytanie 12:
Prosimy o dodanie informacji o niezbędnej rejestracji, ze względu na konieczność poinformowania
pracownika o przygotowaniu do badania, zabrania dokumentów a także ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa w czasie epidemii po przez zarządzenie ilość osób w placówce.
W przypadku Pracownika po długotrwałej nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim
(powyżej 30 dni), Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezbędne badania i konsultacje w dniu
zgłoszenia się Pracownika do Placówki Wykonawcy po uprzedniej rejestracji.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 4 ust. 3 Projektowanych Postanowień Umowy (dalej: „PPU” lub „Umowa”) oraz
punkt V.3 OPZ nadając im następujące brzmienie:
„3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych badań i konsultacji z zakresu
Medycyny pracy (wstępnych i okresowych), w miarę możliwości w jednej placówce, w ciągu 4 (słownie:
czterech) Dni roboczych od dnia zarejestrowania u Wykonawcy skierowanego przez Zamawiającego
Pracownika. W przypadku Pracownika po długotrwałej nieobecności spowodowanej zwolnieniem
lekarskim (powyżej 30 dni), Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezbędne badania i konsultacje
w ciągu 1 Dnia roboczego od dnia zarejestrowania u Wykonawcy skierowanego przez Zamawiającego
Pracownika.”.
Pytanie 13:
Prosimy o informacje czy Zamawiający, wskazując na e-skierowanie ma na myśli skierowanie
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przez e-skierowanie rozumie dokument elektroniczny, który opatrzony jest
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłany na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę
albo dokument elektroniczny, który nie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, który zostanie przesłany za pośrednictwem serwisu online Wykonawcy lub też skan
pisemnego skierowania wystawianego przez Zamawiającego, przesłany na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Wykonawcę.
Jednocześnie Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 26.
Pytanie 14:
Prosimy o uzupełnienie przesłanej tabeli i wskazanie wysokości rotacji zewnętrznej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wypełnienie przesłanej tabeli. Jednocześnie informuje,
że w roku 2020 zatrudnił 115 pracowników.
Pytanie 15:
Zamawiający wskazał wykonywanie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych; Czy poza
orzeczeniem lekarskim Zamawiający będzie również pokrywał jego koszt ?
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że koszt badań jest elementem orzeczenia lekarskiego, zatem koszt wyżej
wymienionych badań powinien zawierać się w koszcie orzeczenia lekarskiego.
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Pytanie 16:
Prosimy o informacje czy Zmawiający będzie wymagał szczepień ochronnych? Jeśli tak to prosimy
o podanie rodzajów szczepień i ilości pracowników, którzy wymagają zaszczepienia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że będzie wymagał szczepień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności
zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy,
żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania
tych czynności. Zamawiający informuje, że na dzień składania ofert i w ostatnim roku nie posiada i nie
posiadał stanowisk wymagających szczepień wynikających z przepisów prawa.
Pytanie 17:
Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał poza badaniami profilaktycznymi. Badań da
kierowców zawodowych – badanie lekarskie i psychologiczne do Wydziału Komunikacji ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga badań profilaktycznych dla kierowców zawodowych.
Pytanie 18:
Prosimy o informacje ile posiedzeń (godzinowo) przewidują Państwo na udział lekarza medycyny pracy
Wykonawcy w posiedzeniach komisji BHP Zamawiającego; (udział przy użyciu narzędzia wskazanego
przez Zamawiającego) ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że posiedzenia komisji BHP odbywają się zgodnie z przepisami prawa raz na
kwartał i trwają średnio ok. 2-3 godziny.
Pytanie 19:
OFERTA 4.17
Wynagrodzenie za usługę- udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP- podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT w wysokości 23%. Kwota brutto wynagrodzenia wykonawcy obejmuje stawkę VAT za
tę usługę, przy czym podatek ten rozlicza Wykonawca. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wybór
oferty wykonawcy świadczącego usługę, za którą wynagrodzenie jest opodatkowane VAT (przy czym
obowiązek rozliczenia tego podatku z organami administracji skarbowej spoczywa na Wykonawcy) nie
prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający oczekuje, że koszt udziału lekarza medycyny pracy
w komisji BHP będzie zawierał się w zryczałtowanej stawce miesięcznej dotyczącej medycyny pracy.
Pytanie 20:
Umowa § 7ust. 6.
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu: Faktura wystawiana będzie przez Wykonawcę za
zakres Medycyny pracy oraz za zakres Programu prywatnej opieki zdrowotnej, przy czym Wykonawca
w na fakturze wyszczególni następujące pozycje wchodzące w skład wynagrodzenia za dany okres
rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy):
a) usługi Medycyny pracy,
b) usługi w wariancie I,
c) usługi w wariancie II,
d) usługi w wariancie III,
e) usługi w wariancie VIP.
Do faktury Wykonawca zobowiązany jest przesłać oddzielnie zestawienie zawierające informacje
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o liczbie i rodzajach Pakietów w wariancie I, II, III i VIP
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 7 ust. 6 PPU oraz punkt VI.6. OPZ nadając im następujące brzmienie:
„6. Faktura wystawiana będzie przez Wykonawcę z góry za zakres Medycyny pracy oraz za zakres
Programu prywatnej opieki zdrowotnej, przy czym Wykonawca na fakturze wyszczególni następujące
pozycje wchodzące w skład wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy):
a) usługi Medycyny pracy,
b) usługi w wariancie I,
c) usługi w wariancie II,
d) usługi w wariancie III,
e) usługi w wariancie VIP.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w fakturze albo w załączniku do niej zestawienie zawierające
informacje o liczbie i rodzajach Pakietów w wariancie I, II, III i VIP.”.
Zamawiający zmienia § 7 ust. 7 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„7. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych, w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden)
dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. ”.
Pytanie 21:
Umowa § 7 ust. 7
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę: Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych,
w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych
przez Wykonawcę faktur.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 22:
Umowa § 7 ust. 8.
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę: Wynagrodzenie za badania wstępne z zakresu Medycyny
pracy w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie płatne w oparciu o cennik
przekazany przez Wykonawcę, stanowiący Załącznik nr 6 do Umowy, w terminie 14 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wykonawca
gwarantuje, że ceny wskazane w cenniku nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający zmienia § 7 ust. 11 PPU nadając mu
następujące brzmienie:
„11. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi kandydata na Pracownika w celu wykonania badań
wstępnych, a następnie w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy nie zgłosi go w celu objęcia Medycyną
pracy, zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane badania wstępne
z zakresu Medycyny pracy. Wynagrodzenie za badania wstępne z zakresu Medycyny pracy w sytuacji,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie płatne w oparciu o cennik przekazany przez
Wykonawcę, stanowiący Załącznik nr 6 do Umowy, w terminie 21 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wykonawca gwarantuje, że ceny
wskazane w cenniku nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.”.
Pytanie 23:
OPZ p. X 10
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, o jakich konkretnie szczepieniach mowa.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.
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Pytanie 24:
OPZ p. V 5-9
Czy Zamawiający dopuszcza realizacje tych wizyt również w formie teleporad?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że realizacja zobowiązań, o których mowa w punktach V.5.-V.8. OPZ może
przyjąć postać wizyty stacjonarnej lub teleporady w zależności od decyzji Osoby Uprawnionej.
Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do punktu V.9. OPZ nie dopuszcza realizacji badań w formie
teleporad.
Pytanie 25:
OPZ p. V 13
Wykonawca prosi o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez telefoniczną infolinię medyczną?
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy receptę będzie mógł uzyskać po szybkiej konsultacji
telemedycznej?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga możliwości zamówienia recepty bez konieczności uprzedniej konsultacji
telemedycznej w przypadku leczenia z ustaloną historią przebiegu choroby (za wyjątkiem leków
bezwzględnie wymagających konsultacji lekarskiej). Zakres telefonicznej infolinii medycznej opisany
w punkcie V.13. OPZ, nie dotyczy teleporad.
Zamawiający zmienia punkt V.13. OPZ nadając mu następujące brzmienie:
„13. Wykonawca udostępni wszystkim osobom objętym usługami telefoniczną infolinię medyczną oraz
serwis online, poprzez które Osoby te będą miały możliwość umawiania terminów wizyt lekarskich oraz
wszelkich badań dostępnych w zakresie pakietów, którymi są objęte. Osoby objęte pakietami będą
miały możliwość sprawdzić wyniki badań laboratoryjnych, zamówić receptę, sprawdzić historię
odbytych konsultacji i badań a także zadać pytanie lekarzowi po wizycie za pomocą serwisu online.
Zamówienie recepty będzie możliwe bez konieczności uprzedniej konsultacji telemedycznej
w przypadku leczenia z ustaloną historią przebiegu choroby (za wyjątkiem leków bezwzględnie
wymagających konsultacji lekarskiej).”.
Pytanie 26:
OPZ p. V 18
Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymagania na poczet standardowych, drukowanych
skierowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza e-skierowanie przesłane na adres poczty elektronicznej lub przez serwis online
wskazany przez Wykonawcę albo skan pisemnego skierowania wystawianego przez Zamawiającego,
przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia: § 4 ust. 4 i 12 PPU nadając im odpowiednio następujące
brzmienie:
„4. Badania, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wykonywać będzie na podstawie e-skierowania
przesłanego na adres poczty elektronicznej lub przez serwis online wskazany przez Wykonawcę albo
na podstawie skanu pisemnego skierowania wystawionego przez Zamawiającego, przesłanego na
adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę, zawierającego:
1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane;
2) dokładne dane osoby kierowanej na badania (imię i nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania);
3) w przypadku osób kierowanych na badania - określenie nazwy i opis stanowiska pracy;
4) informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub
warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach pracy.”,
„12. Wykonawca będzie honorował skierowania elektroniczne (e-skierowania), pisemne oraz skany
skierowań pisemnych.”.
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Zamawiający zmienia również treść punktu V.18. OPZ poprzez nadanie mu następującego brzemienia:
„Wykonawca, w przypadku badań dotyczących medycyny pracy zobowiązuje się do honorowania eskierowania przesłanego na adres poczty elektronicznej lub przez serwis online wskazany przez
Wykonawcę albo skanu pisemnego skierowania wystawionego przez Zamawiającego.”.
Pytanie 27:
Umowa § 4 ust. 6
Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu na:
Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zapisów na badania i konsultacje lekarskie (rezerwacje)
przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zapisów, o
których mowa powyżej, zgłaszanych telefonicznie oraz z wykorzystaniem serwisu online Wykonawcy,
z uwzględnieniem warunków określonych w pkt V.13. OPZ. Wykonawca zobowiązany jest z
wyprzedzeniem informować Zamawiającego i Osoby Uprawnione o zmianie numerów lub adresów,
pod jakimi przyjmowane są powyższe zapisy
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Punkt V.13. OPZ został zmieniony zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie 25.
Pytanie 28:
Umowa § 4 ust. 8
Wykonawca wnioskuje o rozszerzenie zapisu o konieczność potwierdzenia na infolinii wykonawcy
braku możliwości wykonania usługi wg zapisów i uzyskania zgody na samodzielną organizację usługi.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 4 ust. 8 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„8. W przypadku braku dostępności Usługi w Placówkach udostępnionych przez Wykonawcę, ujętych
w wykazie, o którym mowa w ust. 9 poniżej, w terminach wskazanych w Umowie, w tym w OPZ, Osoba
Uprawniona uzyskuje prawo do skorzystania z takiej usługi świadczonej przez podmiot trzeci, po
potwierdzeniu na infolinii Wykonawcy braku wyżej opisanej dostępności Usługi oraz potwierdzeniu
tam możliwości samodzielnej organizacji usługi świadczonej przez podmiot trzeci, a Wykonawca
dokona zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych przez Osobę Uprawnioną w pełnej
wysokości.”.
Pytanie 29:
OPZ p. V 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację badań kontrolnych w ciągu 1 dnia od zgłoszenia takiego
zapotrzebowania poprzez Infolinię Wykonawcy? Wykonanie w dniu zgłoszenie nie zawsze może być
możliwe, szczególnie w przypadku kiedy zgłoszenie nastąpi po godzinach pracy lekarza medycyny pracy
lub specjalistów wymaganych do wydania orzeczenia o zdolności do pracy.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
Pytanie 30:
OPZ p. V 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymagania zapewnienia karetki
w lokalizacji Łódź i Katowice. Tak sformułowane wymaganie w znaczny sposób ogranicza liczbę
oferentów mogących przystąpić do postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zapis dotyczący
zapewnienia karetki został zmieniony w odpowiedzi na pytanie 3.
Pytanie 31:
OPZ p. V 6 i 8; Umowa § 4 ust. 5-3
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagania tak, by w przypadku wskazania lekarza
z nazwiska Wykonawca nie był zobligowany do realizacji usługi we wskazanym w wymaganiu terminie.
Jest to wymaganie nierealne, szczególnie w przypadku nieobecności lekarza (np. choroba, urlop,
przyjmowanie w określone dni tygodnia).
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia punkty V.6. i V.8. OPZ nadając im następujące brzmienie:
„6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Osobom objętym pakietem VIP konsultacji
u lekarza Internisty (chorób wewnętrznych), lekarza medycyny rodzinnej, lekarza pediatry, lekarza
chirurga ogólnego i lekarza ortopedy w terminie do 24 godzin liczonych od momentu zgłoszenia się
Osoby objętej pakietem do rejestracji Wykonawcy (z wyłączeniem niedziel i świąt), również w
przypadku, w którym Osoba objęta pakietem wskazuje wybranego przez siebie lekarza (z wyjątkiem
sytuacji uzasadnionej nieobecności wybranego lekarza – urlop, zwolnienie chorobowe, grafik przyjęć
lekarza). Pacjenci VIP posiadają Indywidualnego Opiekuna, który zaproponuje rozwiązanie zgodne z
oczekiwaniami pacjenta.”;
„8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Osobom objętym pakietem VIP konsultacji
u lekarzy specjalistów dostępnych w ramach pakietu a niewymienionych w punkcie 6 w terminie 2 dni
kalendarzowych (bez skierowania) liczonych od dnia zgłoszenia się Osoby objętej pakietem do
rejestracji Wykonawcy, również w przypadku, w którym Osoba objęta pakietem wskazuje wybranego
przez siebie lekarza (z wyjątkiem sytuacji uzasadnionej nieobecności wybranego lekarza – urlop,
zwolnienie chorobowe, grafik przyjęć lekarza). Pacjenci VIP posiadają Indywidualnego Opiekuna, który
zaproponuje rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami pacjenta.”.
Zamawiający zmienia § 4 ust. 5 pkt 3 i 4 PPU nadając im następujące brzmienie:
„3) do zapewnienia każdej Osobie objętej Pakietem VIP konsultacji u lekarza Internisty (chorób
wewnętrznych), lekarza medycyny rodzinnej, lekarza pediatry, lekarza chirurga ogólnego i lekarza
ortopedy w terminie do 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin liczonych od momentu zgłoszenia
się Osoby objętej pakietem VIP do rejestracji Wykonawcy (z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), również w przypadku, w którym Osoba objęta
Pakietem VIP wskazuje wybranego przez siebie lekarza (z wyjątkiem sytuacji uzasadnionej
nieobecności wybranego lekarza – urlop, zwolnienie chorobowe, grafik przyjęć lekarza);
4) do zapewnienia każdej Osobie objętej Pakietem VIP konsultacji u lekarzy specjalistów dostępnych
(bez skierowania) w ramach Pakietu a niewymienionych w pkt 3) powyżej w terminie do 2 (słownie:
dwóch) dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia się Osoby objętej Pakietem VIP do rejestracji
Wykonawcy, również w przypadku, w którym Osoba objęta Pakietem VIP wskazuje wybranego przez
siebie lekarza (z wyjątkiem sytuacji uzasadnionej nieobecności wybranego lekarza – urlop, zwolnienie
chorobowe, grafik przyjęć lekarza);”.
W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 32:
OPZ p. V 18
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający dokładnie rozumie pisząc o e-skierowaniu
na badania medycyny pracy. Prosimy o przekazanie wzoru takiego skierowania
oraz informacji w jaki sposób jest ono przekazywane do pracownika i Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13. Jednocześnie Zamawiający dodaje ust. 16 w § 4 Umowy
w następującym brzmieniu:
„16. W dniu podpisania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wzór skierowania, który
stanowić będzie Załącznik nr 8 do Umowy.”.
Zamawiający wyjaśnia, że sposób przekazywania e-skierowania do pracownika przez Zamawiającego
odbywać się będzie przykładowo drogą e-mailową.
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Pytanie 33:
Umowa § 4 ust. 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację badań kontrolnych w ciągu 1 dnia od zgłoszenia takiego
zapotrzebowania poprzez Infolinię Wykonawcy? Wykonanie w dniu zgłoszenie nie zawsze może być
możliwe, szczególnie w przypadku kiedy zgłoszenie nastąpi po godzinach pracy lekarza medycyny pracy
lub specjalistów wymaganych do wydania orzeczenia o zdolności do pracy.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
Pytanie 34:
Umowa § 4 ust. 5 p. 7
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymagania zapewnienia karetki w lokalizacji Łódź
i Katowice. Tak sformułowane wymaganie w znaczny sposób ogranicza liczbę oferentów mogących
przystąpić do postępowania.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 i 66.

Pytanie 35:
Umowa § 4 ust. 9
Prosimy o doprecyzowanie co kryje się pod pojęciem "inne lokalizacje Zamawiającego". Prosimy
o wskazanie danych tych lokalizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że inne lokalizacje Zamawiającego dotyczą Katowic i Łodzi.
Pytanie 36:
Umowa § 9 ust. 4 i 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie wskazanych informacji w terminie do 10 dnia
miesiąca w którym następuje zmiana?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 37:
Umowa § 5 ust. 1
Czy zamawiający zgodzi się na stosowanie wzorów list osób uprawnionych funkcjonujących
u Wykonawcy?
W przypadku list dotyczących MP, zawierających dane: Imię, Nazwisko, PESEL, Miejscowość, Ulica, Nr
domu, Nr lokalu, Kod pocztowy, Płeć, Data urodzenia, Nr telefonu, Data zatrudnienia od, Data
zatrudnienia do, Data ważności orzeczenia, Stanowisko pracy.
W przypadku list dotyczących opieki medycznej, zawierających dane: Imię, Nazwisko, Pesel,
Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Kod pocztowy, Płeć, Data urodzenia, Wybrany zakres, Pakiet,
Pracownik/Członek rodziny, Pesel głównego beneficjenta, Nr telefonu, Adres email.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy Zamawiający przekazuje listy osób uprawnionych na wzorze wykazu
otrzymanego od Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że dane: „Data zatrudnienia od”,
„Data zatrudnienia do” nie są niezbędne i Zamawiający nie wyraża zgody na ich przekazywanie
Wykonawcy.
Pytanie 38:
Umowa § 5 ust. 3
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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:
Zamawiający zmienia § 5 ust. 4 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„4. W przypadku przekazania aktualizacji listy Osób Uprawnionych później niż w terminie wskazanym
w ust. 3 powyżej, jednak nie później niż do 5. (słownie: piątego) dnia miesiąca kalendarzowego, w
którym mają być świadczone Usługi na rzecz Osób Uprawnionych wskazanych w tejże liście, Strony
zgodnie uznają, że zmiany w ten sposób dokonane obowiązują od 1. (słownie: pierwszego) dnia tego
miesiąca kalendarzowego, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.”.
Pytanie 39:
Umowa § 5
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:
Zamawiający zmienia § 5 ust. 5 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„5. W przypadku przekazania przez Zamawiającego zaktualizowanej listy Osób Uprawnionych po
upływie terminu określonego w ust. 4 powyżej, Usługi na rzecz Osób Uprawnionych będą świadczone
od dnia wskazanego przez Zamawiającego, ale nie wcześniej niż od 1. (słownie: pierwszego) dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu przez Wykonawcę zaktualizowanej listy Osób
Uprawnionych, chyba że Strony postanowią inaczej.”.

Pytanie 40:
Umowa § 5
Czy Zamawiający będzie przekazywał również dane i wynagrodzenie za osoby przebywające na
zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich lub ojcowskich oraz urlopach wychowawczych?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie przekazywał dane i wynagrodzenie tylko za osoby, którym wypłaca wynagrodzenie
lub zasiłek.
Zamawiający zmienia punkt V.16. OPZ nadając mu następujące brzmienie:
„16. Wykonawca przyjmie zgłoszenia do pakietów osób przebywających na zwolnieniach lekarskich,
urlopach macierzyńskich lub ojcowskich. Zakresem Medycyny pracy objęci są wszyscy Pracownicy
Zamawiającego bez względu na pozostawanie na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich lub
ojcowskich oraz urlopach wychowawczych.”.
Pytanie 41:
Umowa § 7 ust. 6
Czy Zamawiający zgodzi się na umieszczanie na fakturze za abonament
o wariantach/pakietach/cenach/ilościach zamiast przekazywania odrębnego raportu?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.

informacji

Pytanie 42:
Umowa § 7 ust. 7
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
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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:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.
Pytanie 43:
OPZ VIII str. 7
Czy Zamawiający zgodzi się aby raporty kwartalne były przekazywane po zakończeniu procesu rozliczeń
z podwykonawcami? (tj. z 2 miesięcznym przesunięciem).
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia punkt VIII. OPZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„VIII. Wykonawca, nie później niż do dwóch miesięcy po zakończeniu każdego kwartału w danym roku,
przekaże Zamawiającemu raport za dany kwartał dotyczący wykorzystania pakietów opieki medycznej
– treść i zakres raportu Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą.”.

Pytanie 44:
Umowa § 5 ust. 8
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie:
„Zamawiający ma prawo do zmiany wariantu Pakietu Osoby Uprawnionej na Pakiet
o węższym zakresie (z wariantu VIP na III, II lub I z wariantu III na II lub I albo z wariantu II na I).
Dokonana zmiana będzie obowiązywała od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego
i może nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach trwania umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 5 ust. 8 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„8. Zamawiający ma prawo do zmiany wariantu Pakietu Osoby Uprawnionej. Dokonana zmiana będzie
obowiązywała od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.”.

Pytanie 45:
Umowa § 5 ust. 8
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie:
„Wykreślenie przez Zamawiającego Osoby objętej Pakietem z listy nie wyklucza możliwości jej
ponownego wpisania na listę Osób objętych Pakietami w okresie obowiązywania Umowy, jednakże nie
wcześniej niż po upływie przynajmniej 12 (słownie: dwunastu) miesięcy kalendarzowych od dnia jej
wykreślenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie § 5 ust. 9 PPU do którego referuje Wykonawca.

Pytanie 46:
Umowa § 4 ust. 9
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie postanowienia w następujący sposób:
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług we wszystkich Placówkach własnych i wszystkich
Placówkach współpracujących, w szczególności wymienionych w Załączniku nr 4 do Umowy, lub
w siedzibie i innych lokalizacjach Zamawiającego. Każda zmiana w wykazie Placówek, stanowiącym
Załącznik nr 4 do Umowy nie stanowi zmiany Umowy, lecz wymaga uprzedniego poinformowania
Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres o którym mowa w § 10 ust. 1.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 4 ust. 9 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„9.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług we wszystkich Placówkach własnych i wszystkich
Placówkach współpracujących, w szczególności wymienionych w Załączniku nr 4 do Umowy, lub
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w siedzibie i innych lokalizacjach Zamawiającego. Każda zmiana w wykazie Placówek, stanowiącym
Załącznik nr 4 do Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, lecz wymaga uprzedniego poinformowania
Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres o którym mowa w § 10 ust. 1.
Zamawiający dopuszcza również możliwość poinformowania Zamawiającego o zmianach w wykazie
Placówek poprzez aktualizację listy placówek publikowaną na stronie internetowej Wykonawcy, co
będzie równoznaczne z poinformowaniem Zamawiającego o zmianach przy użyciu poczty
elektronicznej.”.
Pytanie 47:
Umowa § 5 ust. 5
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie postanowienia w całości; terminy przekazywania list
zostały wyczerpujące opisane w poprzednich dwóch ustępach; to postanowienie w obecnym
brzmieniu dopuszcza możliwość aktualizacji list z pominięciem terminów określonych w poprzednich
ustępach.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 39.
Pytanie 48:
Umowa § 5 ust. 8
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmiany postanowienia w następujący sposób:
„Zamawiający ma prawo do jednokrotnej w czasie obowiązywania Umowy w odniesieniu do jednej
Osoby Uprawnionej zmiany wariantu (…)”
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 44.
Pytanie 49:
Umowa § 9 ust. 6
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie kary umownej z 1000 zł do 500 zł.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 9 ust. 6 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„6. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 lub 5, w terminie tam
wskazanym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 800 złotych (słownie:
osiemset złotych) za każdy przypadek niewykonania któregoś z ww. zobowiązań. Niezależnie od
powyższego, Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, o udziale
którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę
niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania
z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.”.
Pytanie 50:
Umowa § 13ust. 1 pkt 1
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie podstawy kary umownej z 30% do 20%.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 13 ust. 1 pkt 1 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„1) w przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę lub
odstąpienia przez Wykonawcę od niej z przyczyn leżących po jego stronie (z wyłączeniem przypadku
skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia, o którym mowa w § 11 ust. 6 Umowy) – w wysokości
15% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy;”.
Pytanie 51:
Umowa § 13 ust. 1 pkt 2
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie podstawy kary umownej z 10% do 5%.

12

Kara umowna w obecnej wysokości może być uznana za rażąco wysoką.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 13 ust. 1 pkt 2 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„2) w przypadku naruszenia zobowiązań dotyczących ochrony poufności uregulowanych w § 12
Umowy – w wysokości 5% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 7
ust. 1 Umowy za każde naruszenie;”.
Pytanie 52:
Umowa § 13ust. 7
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie wartości ze 100% do 40%.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 13 ust. 7 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„7. Kary umowne przewidziane w Umowie, naliczone przez Zamawiającego Wykonawcy, nie mogą
przekroczyć 60% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1
Umowy.”.
Pytanie 53:
Umowa § 17 ust. 1
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie dopuszczalności przelewu przez każdą stronę.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 54:
Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu do dnia 28.04.2021 r. W uzasadnieniu niniejszego wniosku wskazuje, że przygotowanie
oferty wymaga przygotowania obszernej dokumentacji (w tym pełnego wykazu placówek
medycznych), a przewidziany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki. Dodatkowo należy mieć na
uwadze obostrzenia wprowadzone z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, w tym zalecenie
przejścia na pracę zdalną, objęcie kwarantanną czy też zwolnieniami lekarskimi części pracowników
Wykonawcy. Powoduje to mniejszą dyspozycyjność pracowników Wykonawcy w jego siedzibie, czy
pracowników kontrahentów Wykonawcy, przez co uzyskanie wszystkich niezbędnych do złożenia
oferty dokumentów w tak krótkim czasie, staje się niemożliwe.
Ponadto, na konieczność przedłużenia terminu składania ofert wpływa zadanie pytań
przez wykonawców dotyczących przedmiotowego postępowania. Wykonawcom powinien zostać
zapewniony odpowiedni czas na zapoznanie się z odpowiedziami na pytania oraz dostosowanie treści
ofert do udzielonych odpowiedzi.
Wniosek o zmianę terminu składania ofert jest więc uzasadniony.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.
Pytanie 55:
W związku z § 4 ust. 8 Projektu Umowy, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę niniejszego
zapisu zgodnie z poniższym: „W przypadku braku dostępności Usługi w Placówkach udostępnionych
przez Wykonawcę, ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 9 poniżej, w terminach wskazanych
w Umowie, w tym w OPZ, Osoba uprawniona uzyskuje prawo do skorzystania z takiej usługi
świadczonej przez podmiot trzeci, po uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę, a Wykonawca dokona
zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych przez Osobę Uprawnioną w pełnej wysokości”.
Powyższe doprecyzowanie jest konieczne z uwagi na zabezpieczenie interesów wykonawców.
Doprecyzowanie powyższego zapisu poprzez dodanie sformułowania „po uprzedniej akceptacji przez
Wykonawcę” umożliwi wykonawcy weryfikację, czy aby na pewno zaistniały przesłanki do skorzystania
z usług podmiotu trzeciego. Wykonawca będzie miał ponadto możliwość weryfikacji, czy rzeczywiście
nie ma dostępu do danej usługi w określonym terminie oraz ewentualnego wskazania jej dostępności.
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Ponadto Wykonawca na bieżąco będzie informowany o wszelkich nieprawidłowościach związanych
z realizacją zamówienia i będzie mógł skutecznie zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 28.
Pytanie 56:
W związku z treścią § 4 ust. 9 Projektu Umowy, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą
o dopuszczenie możliwości aktualizacji listy placówek, stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy, poprzez
aktualizację listy placówek na stronie internetowej Wykonawcy. Lista placówek medycznych własnych
i współpracujących ulega częstym zmianom. Informowanie o każdej zmianie w wykazie jest
problematyczne i będzie generowało większe koszty realizacji przedmiotowego zamówienia. Aktualna
lista placówek medycznych własnych i współpracujących znajduje się na stronie Wykonawcy i podlega
bieżącej weryfikacji, w tym aktualizacji. Wniosek o zmianę niniejszego zapisu umowy jest więc
uzasadniony. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu zgodnie
z poniższym:
„Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług we wszystkich Placówkach własnych i wszystkich
Placówkach współpracujących, w szczególności wymienionych w Załączniku nr 4 do Umowy, lub
w siedzibie i innych lokalizacjach Zamawiającego. Każda zmiana Wszelkie zmiany w wykazie Placówek,
stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, wymagają uprzedniego poinformowania Zamawiającego za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres o którym mowa w § 10 ust. 1. Zamawiający dopuszcza
również możliwość poinformowania Zamawiającego o zmianach w wykazie Placówek, stanowiącym
Załącznik nr 4 do Umowy, poprzez aktualizację listy placówek publikowaną na stronie internetowej
Wykonawcy. Aktualizacja listy placówek na stronie internetowej Wykonawcy będzie równoznaczna
z poinformowaniem Zamawiającego o zmianach przy użyciu poczty elektronicznej”.
Ewentualnie, Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie możliwości informowania o zmianach
w wykazie placówek medycznych raz w miesiącu. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę
przedmiotowego zapisu w następujący sposób:
„Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług we wszystkich Placówkach własnych i wszystkich
Placówkach współpracujących, w szczególności wymienionych w Załączniku nr 4 do Umowy, lub
w siedzibie i innych lokalizacjach Zamawiającego. Każda zmiana Wszelkie zmiany w wykazie Placówek,
stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, wymagają uprzedniego poinformowania Zamawiającego za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, o którym mowa w § 10 ust. 1. Wykonawca
zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w wykazie Placówek,
stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, co najmniej jeden raz w miesiącu”.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 46.
Pytanie 57:
W związku z § 9 ust. 6 Projektu Umowy, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę niniejszego
zapisu zgodnie z poniższym:
„W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 lub 5, w terminie tam wskazanym
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 złotych (słownie: sto złotych)
za każdy przypadek niewykonania któregoś z ww. zobowiązań. Niezależnie od powyższego,
Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, o udziale którego
w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych
danych, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim
podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy”.
Kara umowna przewidziana przez Zamawiającego w § 9 ust. 6 Projektu Umowy jest rażąco
wygórowana. Kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek niewykonania zobowiązania
w zakresie informowania Zamawiającego o zmianie danych dotyczących podwykonawców bądź
powierzenia prac nowemu podwykonawcy jest karą znacznie dotkliwą dla wykonawcy. Przewidziana
w Projekcie Umowy kara jest zbyt represyjna. Określenie kary umownej na tak wysokim poziomie
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spowoduje zwiększenie kosztu wykonania przedmiotowego zamówienia, gdyż wykonawcy zmuszeni są
uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie ryzyko związane z wykonaniem umowy, w tym ewentualne
koszty ponoszone tytułem naliczania kar umownych. Powyższy wniosek o zmianę niniejszego zapisu
umowy jest więc uzasadniony.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 49.
Pytanie 58:
W związku z treścią § 13 ust. 1 pkt 3 Projektu Umowy, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą
o zmianę niniejszego zapisu zgodnie z poniższym:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
(…)
3) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 11 Umowy
- w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde naruszenie”.
Kara umowna przewidziana przez Zamawiającego w § 13 ust. 1 Projektu Umowy jest rażąco
wygórowana. Kara umowna w wysokości 5.000,00 zł w przypadku naruszenia przez wykonawcę
obowiązku zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym
zmianom cen towarów i usług konsumpcyjnych, jest karą znacznie dotkliwą dla wykonawcy.
Przewidziana w Projekcie Umowy kara jest zbyt represyjna. Określenie kary umownej na tak wysokim
poziomie spowoduje zwiększenie kosztu wykonania przedmiotowego zamówienia, gdyż wykonawcy
zmuszeni są uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie ryzyko związane z wykonaniem umowy, w tym
ewentualne koszty ponoszone tytułem naliczania kar umownych. Powyższy wniosek o zmianę
niniejszego zapisu umowy jest więc uzasadniony.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 59:
W związku z § 13 ust. 7 Projektu Umowy, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę
niniejszego zapisu zgodnie z poniższym:
„Kary umowne przewidziane w Umowie, naliczone przez Zamawiającego Wykonawcy, nie mogą
przekroczyć 10% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1
Umowy”.
Przewidziana przez Zamawiającego łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą
dochodzić strony, jest rażąco wysoka. Wprowadzenie limitu kar umownych na tak wysokim poziomie
ma niekorzystny wpływ na koszty realizacji przedmiotowego zamówienia. Kary umowne stanowią
najistotniejsze ryzyko wykonawców w związku z realizacją zamówienia. W związku z tym wykonawcy
zmuszeni są do przygotowania oferty z uwzględnieniem wysokości maksymalnego limitu kar
umownych. Z uwagi na rażąco wysoki limit kar umownych, koszty realizacji przedmiotowego
zamówienia ulegną więc znacznemu zwiększeniu. Wskazać należy, że zwyczajowo na gruncie nowych
przepisów, Zamawiający określają limit kar umownych na poziomie 10%, 20%, 25%, a nie na poziomie
100% wartości zamówienia.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 52.
Pytanie 60:
W związku z zapisem rozdziałem V ust. 3 SWZ oraz § 4 ust. 3 Projektu Umowy, Wykonawca zwraca się
z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu umowy, zgodnie z poniższą propozycją:
„Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych badań i konsultacji z zakresu Medycyny
Pracy (wstępnych i okresowych), w jednej placówce, w ciągu 4 dni roboczych od dnia zarejestrowania
Pracownika skierowanego przez Zamawiającego. W przypadku osób po długotrwałej nieobecności
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spowodowanej zwolnieniem lekarskim (powyżej 30 dni), Wykonawca zobowiązuje się wykonać badania
kontrolne w dniu zgłoszenia się Pracownika do placówki Wykonawcy”.
Wykonawca wnosi o wykreślenie obowiązku zapewnienia możliwości przeprowadzenia badań
z zakresu medycyny pracy w jednej placówce. Na uwagę zasługuje fakt, że badania z zakresu medycyny
pracy często są złożone z badań przeprowadzanych przez wielu specjalistów, których gabinety nie
zawsze znajdują się w jednej placówce. W praktyce może dojść do sytuacji, w której wykonanie
wszelkich badań z zakresu medycyny pracy będzie musiało odbyć się np. w dwóch placówkach.
Jednocześnie Wykonawca wnosi także o dostosowanie zapisu umowy zgodnie z powyższym.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
Pytanie 61:
W związku z § 4 ust. 4 Projektu Umowy, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu
zgodnie z poniższym:
„Badania, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wykonywać będzie na podstawie e-skierowania
wystawianego przez Zamawiającego, zawierającego:
1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane;
2) dokładne dane osoby kierowanej na badania (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania);
3) w przypadku osób kierowanych na badania - określenie nazwy i opis stanowiska pracy;
4) informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków
uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych
na tych stanowiskach pracy.
Obowiązek zapewnienia możliwości wystawiania e-skierowań dotyczy wyłącznie placówek własnych
wykonawcy”.
Przedmiotowe zamówienie obejmuje placówki w całym kraju. Z uwagi na znaczną liczbę placówek
współpracujących z wykonawcą, niemożliwa jest weryfikacja, bądź też wprowadzenie, możliwości
wystawiania e-skierowań przez kontrahentów wykonawcy.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 26.
Pytanie 62:
W nawiązaniu do zapisu § 7 ust. 6, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie możliwości
wystawiania jednej faktury z podziałem na medycynę pracy i pozostałe usługi medyczne. Jednocześnie
Wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyszczególnienia
wartości za poszczególne pakiety w specyfikacji do faktury?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.
Pytanie 63:
W związku z zapisem Rozdziału 20 ust. 20.7 pkt 20.7.1 ppkt 20.7.1.1. SWZ, Wykonawca zwraca się
z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie kwestii „dodatkowej zniżki” poprzez zmianę niniejszego zapisu
zgodnie z poniżą propozycją:
„Przez Dodatkową zniżkę Zamawiający rozumie dodatkowy rabat w placówkach własnych
Wykonawcy na pełen zakres usług niewchodzących w skład poszczególnych Wariantów (wykaz usług
wchodzących w skład Wariantów znajduje się z Załączniku nr 1 do OPZ). Zgodnie z OPZ wymagane
minimum wynosi 10% na wszystkie usługi nieobjęte danym Wariantem. Oferując Dodatkową zniżkę w
wysokości 15%, 20% lub 30% Wykonawca otrzymuje dodatkowe punkty w kryterium „Dodatkowa
zniżka”. Dodatkowa zniżka zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty nie sumuje się ze
zniżką wymaganą (10%). Wykonawca oferując dodatkową zniżkę w Formularzu Oferty udziela rabatu
na wszystkie usługi niewchodzące w skład poszczególnych Wariantów w wysokości 15%, 20% lub 30%.
W przypadku Wariantu VIP Dodatkowa zniżka może być zaoferowana na usługi inne niż objęte
wymaganą zniżką 15%, 20% wskazaną w Załączniku nr 1 do OPZ”.

16

Zaoferowanie dodatkowej zniżki przez wykonawcę, jak i określenie jej wysokości, jest dobrowolne.
Wykonawca samodzielnie podejmuje decyzję w powyższym zakresie w odniesieniu do placówek
własnych. Natomiast zaoferowanie dodatkowej zniżki obowiązującej w placówkach partnerskich zależy
od kontrahentów wykonawcy. Wykonawcy nie mają możliwości narzucenia wszystkim kontrahentom,
wysokości dodatkowej zniżki na tym samym poziomie, jak w placówkach własnych. Wykonawca nie ma
możliwości zagwarantowania dodatkowej zniżki w określonej wysokości w placówkach partnerskich,
w szczególności w odniesieniu do przyszłych, jeszcze nieznanych kontrahentów. Również zgodnie
z abonamentami obowiązującymi w praktyce u wykonawców, dodatkowy rabat obowiązuje wyłącznie
w placówkach własnych.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia punkt 20.7.1.1. w Rozdziale I SWZ nadając mu następujące brzmienie::
„20.7.1.1. Przez Dodatkową zniżkę Zamawiający rozumie dodatkowy rabat w placówkach własnych
Wykonawcy na pełen zakres usług niewchodzących w skład poszczególnych Wariantów (wykaz usług
wchodzących w skład Wariantów znajduje się w Załączniku nr 1 do OPZ). Zgodnie z OPZ wymagane
minimum wynosi 10% na wszystkie usługi nieobjęte danym Wariantem. Oferując Dodatkową zniżkę w
wysokości 15%, 20% lub 30% Wykonawca otrzymuje dodatkowe punkty w kryterium „Dodatkowa
zniżka”. Dodatkowa zniżka zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty nie sumuje się ze
zniżką wymaganą (10%). Wykonawca oferując dodatkową zniżkę w Formularzu Oferty udziela rabatu
na wszystkie usługi niewchodzące w skład poszczególnych Wariantów w wysokości 15%, 20% lub 30%.
W przypadku Wariantu VIP Dodatkowa zniżka może być zaoferowana na usługi inne niż objęte
wymaganą zniżką 15%, 20% wskazaną w Załączniku nr 1 do OPZ.”.
Pytanie 64:
W związku z zapisem Rozdziałem 20 ust. 20.7 pkt 20.7.1 ppkt 20.7.1.1. SWZ oraz zapisem rozdziału
4 ust. 4.11 Formularza ofertowego, Zamawiający zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy wysokość
oferowanej dodatkowej zniżki na zakres usług nie objętych danym wariantem (tj. 15%, 20%, 30%)
obejmuje wymagane minimalne 10%? Czy Zamawiający przyjął, że dodatkowa zniżka w wysokości 15%
jest sumą obowiązkowej zniżki w wysokości 10% i dodatkowych 5%, czy oferowana zniżka w wysokości
15% jest deklarowana odrębnie od minimalnej? Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie
powyższej kwestii.
Odpowiedź:
Zamawiający rozumie przez przywołane zapisy Rozdziału 20 ust. 20.7 pkt 20.7.1 ppkt 20.7.1.1. SWZ
oraz zapisem rozdziału 4 ust. 4.11 Formularza ofertowego, że oferowana dodatkowa zniżka zastępuje
wymagane minimalne 10%.
Pytanie 65:
W nawiązaniu do zapisu Rozdziału V ust. 2 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się
o zmianę niniejszego postanowienia zgodnie z poniższym:
„Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi medyczne wchodzące w skład pakietów na terenie całej
Polski, w miejscowościach w których wykonawca ma możliwość świadczenia usług medycznych
w ramach placówek własnych, jak i partnerskich. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się zapewnić
w Warszawie co najmniej 5 (pięć) Placówek własnych. Wykonawca zapewni wszystkim Osobom
objętym pakietami możliwość korzystania ze wszystkich Placówek własnych i współpracujących
w ramach danego pakietuoraz możliwość konsultacji (wizyt) u wszystkich lekarzy, którymi dysponuje
Wykonawca na terenie całej Polski. Wszystkie placówki powinny być dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami”. Wykonawca wnosi również o stosowną (zgodnie z powyższym) zmianę
zapisu pkt 4.3. Rozdziału IV – Formularz Oferty wraz z załącznikami.
Zgodnie z zakresem zamówienia należy doprecyzować, że możliwość korzystania przez osoby
uprawnione z wszystkich placówek ograniczona jest zakresem pakietu, którym objęta jest dana osoba.
Uprawnieni w zależności od pakietu, którym są objęci, mają dostęp do konkretnych specjalistów,
którymi dysponuje wykonawca. Nie wszystkie osoby objęte zakresem przedmiotowego zamówienia
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mogą korzystać z konsultacji w pełnym zakresie. Wniosek o zmianę powyższego zapisu, jest więc
uzasadniony.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia punkt V.2. OPZ oraz punkt 4.3. Formularza Oferty wraz z załącznikami nadając im
następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi medyczne wchodzące w skład pakietów na terenie całej
Polski, w miejscowościach w których wykonawca posiada placówki własne i/lub placówki
współpracujące. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w Warszawie co najmniej 5 (pięć)
Placówek własnych. Wykonawca zapewni wszystkim Osobom objętym pakietami możliwość
korzystania ze wszystkich Placówek własnych i współpracujących w ramach danego pakietu oraz
możliwość konsultacji (wizyt) u wszystkich lekarzy, którymi dysponuje Wykonawca na terenie całej
Polski, zgodnie z zakresami Wariantów. Wszystkie placówki powinny być dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami.”.
Jednocześnie Zamawiający usuwa punkt 4.4. Formularza Oferty wraz z załącznikami.
Pytanie 66:
W związku z zapisem Rozdziału V ust. 4 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się
z wnioskiem o usunięcie wymogu zapewnienia w ramach wszystkich pakietów karetki w sytuacjach
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym „osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do
najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala
wskazanego przez dyspozytora medycznego lub wojewódzkiego koordynatora ratownictwa
medycznego transportuje zespół ratownictwa medycznego”. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
został zdefiniowany w art. 3 pkt 8 ww. ustawy i jest nim „stan polegający na nagłym lub
przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim
następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia,
wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia”. Jak wynika
z powyższego, w przypadku zaistnienia takiego stanu jedynie zespół ratownictwa medycznego może
przewieźć pacjenta do szpitala. Natomiast zespołem ratownictwa medycznego, zgodnie z art. 3 pkt 10
ww. ustawy, jest jednostka systemu, za którą uznaje się „zespoły ratownictwa medycznego, w tym
lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym
publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową,
w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego”, podejmujące medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych,
spełniająca wymagania określone w ustawie. Co za tym idzie czynności związane z udzielaniem
pierwszej pomocy oraz transportem osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego nie mogą być
realizowane przez inne jednostki niż szpitalne oddziały ratunkowe oraz zespoły ratownictwa
medycznego.
W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę powyższego zapisu zgodnie następującą
propozycją:
„Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w ramach wszystkich pakietów karetki w sytuacjach
bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych, które mogą prowadzić do istotnego
uszczerbku na zdrowiu w lokalizacjach, w których Wykonawca świadczy te usługi, przy czym warunkiem
koniecznym jest możliwość udostępnienia karetki w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Usługa jest
realizowana do zakładu pracy, domu pacjenta lub do innego miejsca zdarzenia w obrębie granic
administracyjnych: Łodzi, Katowic, Warszawy. Decyzję o wysłaniu ambulansu podejmuje dyspozytor
na postawie wskazań medycznych świadczących o nagłym pogorszeniu się staniu zdrowia. Celem
interwencji jest udzielenie pacjentowi pilnej pomocy medycznej, a w przypadku konieczności dalszej
diagnostyki przewiezienie pacjenta do wskazanej przez Wykonawcę placówki bądź szpitala ”.
Wniosek o zmianę powyższego wymogu co do przedmiotu zamówienia jest uzasadniony.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3. Zamawiający zmienia § 4 ust. 5 pkt 7 PPU nadając mu następujące
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brzmienie:
„7) do zapewnienia każdej Osobie objętej Pakietem dostępności karetki w stanach nagłych, które mogą
prowadzić do istotnego uszczerbku na zdrowiu, w lokalizacjach, w których Wykonawca świadczy te
usługi, w tym (warunek konieczny) w Warszawie, Łodzi i Katowicach.”.
Pytanie 67:
W odniesieniu od zapisu Rozdziału V ust. 5 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się
z prośbą wydłużenie terminu zapewnienia dostępności do konsultacji u chirurga ogólnego oraz
ortopedy do 4 dni. Wydłużenie czasu na zapewnienie konsultacji u wskazanych specjalistów zapewni
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Na uwadze należy mieć ponadto panującą w kraju
sytuację epidemiologiczną i związane z nią utrudnienia z dostępem do usług branży medycznej. Z uwagi
na powyższe, Wykonawca proponuje zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Osobom objętym pakietami w I, II, i III
konsultacji u lekarza Internisty (chorób wewnętrznych), lekarza medycyny rodzinnej i lekarza pediatry,
lekarza chirurga ogólnego i lekarza ortopedy w terminie do 2 dni, natomiast w odniesieniu do chirurga
ogólnego oraz ortopedy w terminie do 4 dni, w liczonych od dnia zgłoszenia się Osoby objętej pakietem
do rejestracji Wykonawcy (z wyłączeniem niedziel i świąt). Wyjątek stanowi sytuacja, w której Osoba
objęta pakietem wskazuje wybranego przez siebie lekarza – w takim wypadku termin, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, nie wiąże Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Wykonawca zmienia punkt V.5. OPZ nadając mu następujące brzmienie:
„5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Osobom objętym pakietami w I, II, i III
konsultacji u lekarza Internisty (chorób wewnętrznych), lekarza medycyny rodzinnej i lekarza pediatry
w terminie do 2 dni, natomiast w odniesieniu do chirurga ogólnego oraz ortopedy w terminie do 4
dni, liczonych od dnia zgłoszenia się Osoby objętej pakietem do rejestracji Wykonawcy (z wyłączeniem
niedziel i świąt). Wyjątek stanowi sytuacja, w której Osoba objęta pakietem wskazuje wybranego przez
siebie lekarza – w takim wypadku termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wiąże
Wykonawcy.”.
Zamawiający zmienia § 4 ust. 5 pkt 1 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„1) do zapewnienia każdej Osobie objętej Pakietem w wariancie I, II lub III konsultacji u lekarza
internisty (chorób wewnętrznych), lekarza medycyny rodzinnej, lekarza pediatry, w terminie do
2 (słownie: dwóch) Dni świadczenia Usług, natomiast lekarza chirurga ogólnego i lekarza ortopedy
w terminie do 4 (słownie: czterech) Dni świadczenia Usług, od dnia zgłoszenia się Osoby objętej
Pakietem w wariancie I, II lub III do rejestracji Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji, w której Osoba objęta
Pakietem w wariancie I, II lub III wskazuje wybranego przez siebie lekarza – w takim wypadku wskazany
termin nie wiąże Wykonawcy;”.
Pytanie 68:
W związku z zapisem Rozdziału V ust. 6 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się
z uprzejmą prośbą o wykreślenie obowiązku wykonawcy do zapewnienia wszystkim osobom objętych
pakietem VIP konsultacji u wybranego lekarza w terminie do 24 godzin. W praktyce wielu lekarzy
specjalistów nie świadczy usług medycznych przez 7 dni w tygodniu. W sytuacji, gdy pracownik wskaże
lekarza, który świadczy usługi np. 2 dni w tygodniu, spełnienie powyższego obowiązku nie będzie
możliwe. Jednocześnie na uwadze należy mieć sytuację epidemiologiczną, a tym samym świadczenie
pomocy w walce z epidemią przez personel medyczny. W związku z powyższym Wykonawca wnosi
o zmianę przedmiotowego zapisu zgodnie z poniższym:
„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Osobom objętym pakietem VIP konsultacji
u lekarza Internisty (chorób wewnętrznych), lekarza medycyny rodzinnej, lekarza pediatry, lekarza
chirurga ogólnego i lekarza ortopedy w terminie do 24 godzin liczonych od momentu zgłoszenia się
Osoby objętej pakietem do rejestracji Wykonawcy (z wyłączeniem niedziel i świąt), również w
przypadku, w którym Osoba objęta pakietem wskazuje wybranego przez siebie lekarza”.
Odpowiedź:
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Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31.
Pytanie 69:
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu rozdziału V ust. 8 Opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie
z poniższym:
„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Osobom objętym pakietem VIP konsultacji
u lekarzy specjalistów dostępnych w ramach pakietu a niewymienionych w punkcie 6 w terminie 2 dni
kalendarzowych (bez skierowania) liczonych od dnia zgłoszenia się Osoby objętej pakietem do
rejestracji Wykonawcy, również w przypadku, w którym Osoba objęta pakietem wskazuje wybranego
przez siebie lekarza”.
W praktyce wielu lekarzy specjalistów nie świadczy usług medycznych przez 7 dni w tygodniu.
W sytuacji, gdy pracownik wskaże lekarza, który świadczy usługi np. 2 dni w tygodniu, spełnienie
powyższego obowiązku nie będzie możliwe. Jednocześnie na uwadze należy mieć sytuację
epidemiologiczną, a tym samym świadczenie pomocy w walce z epidemią przez personel medyczny.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31.
Pytanie 70:
W nawiązaniu do zapisu Rozdziału V ust. 9 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się
z prośbą o zmianę niniejszego zapisu, zgodnie z poniższym:
„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Osobom objętym pakietami badań zleconych
przez lekarza w trybie CITO (zarówno Wykonawcy jak i lekarza zewnętrznego) dostępnych w ramach
poszczególnych pakietów w terminie do 72 godzin 24 godzin liczonych od momentu zgłoszenia się
Osoby objętej pakietem do rejestracji Wykonawcy”.
W terminie przewidzianym przez Zamawiającego, tj. 24 godziny, nie jest możliwe zapewnianie dostępu
do wszystkich badań.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 71:
Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie zapisu rozdziału V ust. 10 Opisu przedmiotu zamówienia,
zgodnie z poniższą propozycją:
„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Osobom objętym pakietami dostępu do
ostrego dyżuru, całodobowo, 24/7 w każdej placówce wykonawcy, która świadczy ostry dyżur na rzecz
Zamawiającego”. Wykonawca chciałby doprecyzować, że będzie zobowiązany do świadczenie ostrego
dyżuru w tych placówkach współpracujących, które świadczą na rzecz wykonawcy takie usługi.
W dużych miastach, gdzie ostry dyżur świadczą placówki własne wykonawcy, wykonawca nie zapewnia
ostrego dyżuru w każdej placówce współpracującej, która oferuje takie usługi.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 72:
W odniesieniu do zapisu Rozdziału V ust. 11 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się
z wnioskiem o wskazanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „skierowanie elektroniczne”. Obecnie
nie ma jednego, spójnego systemu do przesyłania elektronicznych skierowań. Dlatego też, określenie
przez Zamawiającego sposobu rozumienia pojęcia „skierowanie elektroniczne” na potrzeby
przedmiotowego zamówienia jest konieczne. W praktyce może okazać się niemożliwe honorowanie
wszystkich skierowań elektronicznych, gdyż nie każde będzie mogło zostać przekazane elektronicznie
w dostępny w placówce sposób.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.
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Pytanie 73:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie rozdziału V ust. 12 Opisu przedmiotu
zamówienia poprzez wskazanie, że obowiązkowy minimalny rabat obejmuje usługi świadczone przez
placówki własne wykonawcy. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że każda placówka
współpracując na terenie kraju udzieli wskazanego rabatu. Wykonawca zwraca się, więc z prośbą
o zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia rabatu w wysokości co najmniej 10% na wszystkie usługi
niewchodzące w skład danego Wariantu, opisanego w OPZ, w placówkach własnych Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia punkt V.12. OPZ nadając mu następujące brzmienie:
"12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia rabatu w wysokości co najmniej 10% na wszystkie
usługi niewchodzące w skład danego Wariantu, opisanego w OPZ, we wszystkich placówkach własnych
Wykonawcy na terenie całego kraju. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia rabatów w
wysokościach opisanych w Załączniku nr 1 do OPZ we wszystkich placówkach własnych Wykonawcy
na terenie całego kraju.”.
Pytanie 74:
W związku z zapisem Rozdziału V ust. 13 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się
z pytaniem, czy przez sformułowanie „a także zadać pytanie lekarzowi po wizycie za pomocą serwisu
online” Zamawiający rozumie możliwość czatu z dowolnym lekarzem? Nie ma możliwości zapewniania
dostępności online w każdym czasie lekarza z zakresu każdej specjalizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że sformułowanie „a także zadać pytanie lekarzowi po wizycie za pomocą
serwisu online” oznacza możliwość wysłania za pomocą serwisu wiadomości do dowolnego lekarza
przez Osobę Uprawnioną i odpowiedzi na zadane pytanie w najkrótszym możliwym czasie.
Pytanie 75:
W związku z zapisem Rozdziału V ust. 13 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się
z wnioskiem o doprecyzowanie, że obowiązek informowania pacjentów poprzez sms dotyczy wyłącznie
placówek w Warszawie. Wykonawca nie widzi konieczności potwierdzania wizyt za pomocą sms
w placówkach partnerskich. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu zgodnie
z poniższym:
„Wykonawca udostępni wszystkim osobom objętym usługami telefoniczną infolinię medyczną oraz
serwis online, poprzez które Osoby te będą miały możliwość umawiania terminów wizyt lekarskich oraz
wszelkich badań dostępnych w zakresie pakietów, którymi są objęte. Osoby objęte pakietami będą
miały możliwość sprawdzić wyniki badań laboratoryjnych, zamówić receptę, sprawdzić historię
odbytych konsultacji i badań a także zadać pytanie lekarzowi po wizycie za pomocą serwisu online.
Pracownik i Osoba objęta pakietem dostawać będzie każdorazowo za pomocą sms potwierdzenie
terminu, godziny, nazwy i adresu placówki. Wykonawca zobowiązuje się, że każda z Osób objętych
pakietem będzie miała możliwość korzystania z usług wynikających z wybranego wariantu pakietu we
wszystkich Placówkach własnych Wykonawcy, a we wszystkich Placówkach współpracujących
z Wykonawcą w takim zakresie, w jakim placówka współpracująca udostępnia na rzecz Zamawiającego
swoje usługi(prowadzących dany zakres specjalności) ”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 76:
W odniesieniu do rozdziału V ust. 17 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą
o usunięcie niniejszego zapisu. Wykonawca nie ma kontroli, czy informacje o wysokości dodatkowych
opłat za usługi, które nie wchodzą w zakres wybranego wariantu pakietu, będą przekazywane
w placówkach partnerskich na etapie umawiania wizyty/innej usługi (przed jej umówieniem). Zapis nie
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znajdzie, więc zastosowania w przypadku placówek współpracujących z wykonawcą. Wniosek
o usunięcie niniejszego zapisu, jest więc uzasadniony.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 77:
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu wynikającego z rozdziału V ust. 18 Opisu przedmiotu
zamówienia, zgodnie z poniższym:
„Wykonawca zobowiązuje się do honorowania e-skierowań dotyczących Medycyny Pracy
w placówkach własnych Wykonawcy”.
Zamawiający wymaga zapewnienia osobom uprawnionym dostępu do wszystkich placówek
współpracujących z wykonawcą na terenie całego kraju. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że
wszystkie placówki współpracujące będą honorowały takie skierowania i że posiadają możliwość
obsługiwania takich skierowań. Wykonawca, aby spełnić wskazany wymóg, musiałby znacznie
ograniczyć liczbę placówek udostępnianych Zamawiającemu.
W przypadku zgody Zamawiającego, Wykonawca jednocześnie wnosi o dostosowanie pozostałych
zapisów Opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższym, tj. rozdział X ust. 1 Opisu przedmiotu
zamówienia.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.
Pytanie 78:
Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia: „Gabinety, w których będą wykonywane
usługi medyczne muszą spełniać standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 595)”.Wykonawca
wnosi o stosowną zmianę zapisu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą już nie obowiązuje. Wskazane Rozporządzenie zastąpiło
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia punkt VI.2. OPZ nadając mu następujące brzmienie:
„2. Gabinety, w których będą wykonywane usługi medyczne muszą spełniać standardy określone
w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.
z 2019 r., poz. 595.”.
Pytanie 79:
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „wszystkie informacje,
niezbędne do swobodnego korzystania z usług przez osoby objęte Umową będą dostępne i będą
zamieszczone na stronie internetowej Wykonawcy” (zapis Rozdziału VI ust. 4 Opisu przedmiotu
zamówienia). Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie, jakich informacji dotyczy powyższe. Czy
Zamawiający wskazuje na informacje dotyczące ogólnych zasad korzystania z opieki medycznej, czy też
informacje dotyczące umowy dla Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że punkt VI. 4. OPZ dotyczy informacji na temat zasad korzystania z opieki
medycznej.
Pytanie 80:
W nawiązaniu do zapisów rozdziału VII Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą
o wyjaśnienia, czy Zamawiający dopuści możliwość korzystania z portalu online dedykowanego do
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zarządzania i administrowania. zamianami w obrębie zgłaszania i wykreślania osób objętych usługami
medycznymi, w celu realizacji obowiązku aktualizacji listy pracowników i osób zgłaszanych przez
Zamawiającego do objęcia ich świadczeniem medycznym? Aktualizacja przedmiotowej listy przy użyciu
portalu online ułatwi komunikację i pozytywnie wpłynie na realizację przedmiotowego zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przekazywanie listy może następować drogą elektroniczną, na przykład
poprzez portal online albo pocztę elektroniczną.
Pytanie 81:
W związku z zapisem rozdziału IX Opisu przedmiotu zamówienia, o treści: „Wykonawca będzie posiadał
Placówkach własnych lub Placówkach współpracujących lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
w rozumieniu Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U.
z 2020, poz. 172 ze zm.)”, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, jakich przypadków/miejscowości to
dotyczy.
Zagwarantowanie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w każdej placówce własnej lub w placówce
współpracującej nie jest w możliwe. Dlatego też koniecznym jest doprecyzowanie, jakich
lokalizacji/przypadków dotyczy to wymaganie.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga żeby Wykonawca posiadał lekarzy Podstawowej Opieki
Zdrowotnej (POZ) w każdej placówce własnej lub w każdej placówce współpracującej.
Zamawiający zmienia punkt IX. OPZ nadając mu następujące brzmienie:
„IX. Wykonawca będzie posiadał lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w rozumieniu Ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 172 ze zm.)
w szczególności w placówkach w Warszawie, Katowicach i Łodzi.”.
Pytanie 82:
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zmianę rozdziału XI ust. 3 Opisu
przedmiotu zamówienia w ten sposób, że pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość zmiany
rodzaju pakietu w ramach danego wariantu jednokrotnie w ciągu trwania umowy? Zastrzeżenie, że
pracownicy będą mogli korzystać ze zmiany pakietów wielokrotnie, negatywnie wpłynie na realizację
przedmiotowego zamówienia. Wykonawca wnosi o zmianę powyższego zapisu, zgodnie z poniższym:
„Pracownik ma możliwość zmiany rodzaju Pakietu w ramach danego Wariantu jednokrotnie w ciągu
trwania umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia punkt XI.3. OPZ nadając mu następujące brzmienie:
„3. Pracownik ma możliwość zmiany rodzaju Pakietu w ramach danego Wariantu wielokrotnie w ciągu
trwania umowy, przy czym zmiana taka może dotyczyć tylko zmiany Pakietu pracowniczego na Pakiet
partnerski lub Pakiet rodzinny lub zmiany Pakietu partnerskiego na Pakiet rodzinny.”.
Pytanie 83:
W odniesieniu do Załącznika nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca wnosi
o doprecyzowanie pozycji „Chirurgia implantologiczna/Implanty: odsłonięcie implantu wszczepionego
poza placówkami własnymi i współpracującymi z zastosowaniem śruby gojącej (healing abutment)”
poprzez wskazanie, że zniżki na stomatologię i inne usługi będą przyznawane tylko w placówkach
własnych wykonawcy. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić udzielenia takiej zniżki we wszystkich
placówkach współpracujących z Wykonawcą.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 73.
Pytanie 84:
Pytania z zakresu ochrony danych osobowych:
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Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozdziału III SIWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Wykonawca jako Administrator udostępnionych danych osobowych
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy zawiera z Zamawiającym umowę
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiących Załącznik nr 3 do Umowy.
W odniesieniu do tego postanowienia należy wskazać, że w zależności od rodzaju usługi realizowanej
w ramach w/w umowy, podstawa przekazania przez Zamawiającego danych osobowych jest inna.
W przypadku danych osobowych osób korzystających z usług medycznych z zakresu Medycyny pracy,
przekazanie danych osobowych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy powinno odbywać się na
podstawie udostępnienia danych osobowych (w relacji ADO-ADO). Zarówno na Wykonawcę, jako
jednostkę medycyny pracy, jak również na Zamawiającego jako pracodawcę, przepisy prawa nakładają
obowiązki z tym związane, a co za tym idzie, decydują samodzielnie o celach i sposobach przetwarzania
danych osobowych. Takie stanowisko jest prezentowane również przez Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (Zob. Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik RODO,
https://uodo.gov.pl/pl/138/545, data dostępu: 12.04.2021 r., s. 28-29).
W przypadku danych osobowych osób korzystających z kompleksowych usług medycznych w ramach
Programu prywatnej opieki zdrowotnej, przekazanie danych osobowych przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy powinno odbywać się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych. W takiej sytuacji nie dochodzi do udostępnienia danych osobowych, ale Zamawiający
zbiera dane osób chcących skorzystać z Programu prywatnej opieki zdrowotnej w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, a co za tym idzie, jak wskazano w w/w umowie, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
powinna w tym zakresie zostać zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Mając powyższe na uwadze, Wykonawca proponuje zastąpienie treści § 8 ust. 1 następującymi
postanowieniami:
1. „Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe Osób Uprawnionych w celu i zakresie
wykonania obowiązków wynikających z umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, przetwarza dane
osobowe w szczególności w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego
tytułu oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. h 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), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666 z późn. zm.).
3. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z usług
medycznych z zakresu Medycyny pracy w zakresie i celu związanym z realizacją Umowy oraz na
podstawie przepisów prawa.
4. Wykonawca powierzy Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych Osób Uprawnionych do
korzystania z usług medycznych w ramach Programu prywatnej opieki zdrowotnej na podstawie
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 8 PPU, nadając mu następujące brzmienie:
„1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe w ramach Umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, przetwarza dane
osobowe w szczególności w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń
z tego tytułu oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.
3. Wykonawca jako administrator udostępnionych danych osobowych w zakresie korzystania przez
Osoby Uprawnione z usług medycznych w ramach Programu prywatnej opieki zdrowotnej
powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu
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Umowy. Strony zawierają umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowiącą
Załącznik nr 3 do Umowy.
4. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe Osób Uprawnionych w celu i w zakresie
niezbędnym do świadczenia usług medycznych z zakresu Medycyny pracy.
5. Jeśli w celu spełnienia obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych Wykonawca
wymagać będzie podpisania przez Osoby Uprawnione jakichkolwiek oświadczeń, przekaże
Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy wzór takich oświadczeń i określi sposób ich przekazania.
6. W ramach realizacji Umowy, Strony będą przetwarzać dane osób wyznaczonych do bieżącego
kontaktu oraz reprezentacji, w tym dane pracowników oraz współpracowników. W celu uniknięcia
wątpliwości, każda ze Stron przetwarza dane osób wskazanych do bieżącej realizacji Umowy
i reprezentacji drugiej Strony jako ich odrębny i niezależny administrator, w celu zapewnienia
kontaktu pomiędzy Stronami w bieżących sprawach związanych ze współpracą i wykonywaniem
Umowy.
7. Strony zobowiązują się wzajemnie do wykonania w imieniu drugiej Strony obowiązku
informacyjnego wobec osób wyznaczonych przez tą stronę do kontaktu oraz jej reprezentacji.
Wzór klauzuli informacyjnej Wykonawcy, przekazany przez niego w chwili zawarcia Umowy,
stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy. Wzór klauzuli informacyjnej Zamawiającego stanowi
Załącznik nr 10 do niniejszej Umowy.”.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że treść Załącznika nr 10 do Umowy jest tożsamy z treścią Tabeli
RODO nr 1 zawartej w pkt 27 Rozdziału I SWZ.
Pytanie 85:
Zgodnie z treścią pkt. 1.2. Załącznika nr 3 do Rozdziału III SIWZ - Projektowane postanowienia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, tj. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, umowa
powierzenia zostaje
zawarta w związku i w celu wykonywania umowy UMOWA NR
COI/U/PZP/262/…/2021 (COI-ZAK.262.2.2021) z dnia …… („Umowa główna”). Przetwarzanie danych
osobowych w związku z wykonywaniem Umowy głównej podlega przepisom Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
Wykonawca proponuje doprecyzowanie tego postanowienia poprzez wskazanie, w jakim zakresie
zawierana jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. w zakresie, w jakim dotyczy
świadczenia przez Wykonawcę usług medycznych w ramach Programu prywatnej opieki zdrowotnej
i w zakresie, w jakim Zamawiający zbiera w imieniu Wykonawcy i przekazuje Wykonawcy dane osób
wyrażających chęć objęcia opieką medyczną w ramach Programu prywatnej opieki zdrowotnej. W
przypadku danych osobowych przekazywanych w celu świadczenia usług z zakresu Medycyny pracy,
dochodzi do udostępnienia danych osobowych pomiędzy Zamawiającym (pracodawcą) a Wykonawcą,
a co za tym idzie, umowa powierzenia nie powinna tego zakresu obejmować.
Proponowane postanowienie mogłoby brzmieć:
Umowa powierzenia zostaje zawarta w związku i w celu wykonywania umowy UMOWA NR
COI/U/PZP/262/…/2021 (COI-ZAK.262.2.2021) z dnia …… („Umowa główna”), na podstawie której
Administrator świadczy usługi medyczne w ramach Programu prywatnej opieki zdrowotnej, a Procesor
zbiera w imieniu Administratora i przekazuje Administratorowi dane osób wyrażających chęć objęcia
opieką medyczną w ramach Programu prywatnej opieki zdrowotnej. Przetwarzanie danych osobowych
w związku z wykonywaniem Umowy głównej podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („Rozporządzenie”).
Odpowiedź:

Zamawiający zmienia pkt 1.1 Załącznika nr 3 do PPU, nadając mu następujące brzmienie:
„Umowa powierzenia zostaje zawarta w związku i w celu wykonywania umowy UMOWA NR
COI/U/PZP/262/…/2021 (COI–ZAK.262.2.2021) z dnia ……………… r. („Umowa główna”) w zakresie
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korzystania przez Osoby uprawnione z usług medycznych w ramach Programu prywatnej opieki
świadczonych przez Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem
Umowy głównej podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).”
Zamawiający odsyła również do odpowiedzi na pytanie 84.
Pytanie 86:
Załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, tj. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca wnioskuje o dodanie do pkt. 1. Przedmiot Umowy zakresu operacji, które Procesor
(Zamawiający) może wykonywać na powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy danych
osobowych.
Proponowane postanowienie mogłoby brzmieć:
„Procesor uprawniony jest, w szczególności do dokonywania następujących operacji przetwarzania
danych osobowych: zbieranie, modyfikowanie, przechowywanie, przeglądanie, aktualizowanie”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie widzi podstaw do zmiany postanowień Załącznika nr 3 do Rozdziału III
SWZ – PPU, tj. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych we wskazanym zakresie.
Załącznik nr 3 do Rozdziału III SWZ zawiera szereg postanowień, ograniczających zakres operacji, które
mogą być wykonywane przez procesora, w szczególności:
 Pkt 1.2: „Na podstawie Umowy powierzenia Administrator powierza Procesorowi do
przetwarzania dane osobowe określone w Załączniku A do Umowy powierzenia („Dane
osobowe”)”;
 Pkt 1.3: „Procesor przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej
i w zakresie niezbędnym do jej wykonania oraz jedynie w czasie jej obowiązywania.”;
 Pkt 1.4: „Procesor zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem,
innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową.”;
 Pkt 2.1.3: „Procesor zobowiązany jest do: (…) przetwarzania Danych osobowych wyłącznie na
udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego
obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania
Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.”;
Powyższe postanowienia oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią gwarancję, że zakres czynności
wykonywanych w ramach przetwarzania danych osobowych pozostanie ograniczony do tych
niezbędnych dla realizacji umowy pomiędzy Stronami, a uwzględnienie otwartego katalogu operacji,
do których wykonania Proces jest uprawniony nie jest konieczne.
Pytanie 87:
Załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, tj. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 RODO, jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu
administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą.
W związku z tym, Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie przez Zamawiającego stosowanych
środków technicznych i organizacyjnych, aby móc wykazać, że Zamawiający spełnia odpowiednie
gwarancje bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
Odpowiedź:
Zamawiający przedstawia poniżej wyciąg z wykazu środków organizacyjnych i technicznych
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stosowanych u Zamawiającego, wskazujący najważniejsze środki stosowane przez Zamawiającego.
WYKAZ ŚRODKÓW ORGANIZACYJNYCH
1. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a w tym opisane przede wszystkim obszary:
1) zarządzania aktywami oraz klasyfikacją informacji,
2) zarządzania ryzykiem,
3) zarządzania dostępami oraz kontami uprzywilejowanymi,
4) zarządzania i obsługi incydentów bezpieczeństwa,
5) zarządzania planami korygującymi oraz naprawczymi,
6) zarządzania audytem.
2. Procesy ochrony danych osobowych, a w tym opisane przede wszystkim obszary:
1) administrowania danymi osobowymi jako administrator danych osobowych oraz
przetwarzanie danych przez podmiot przetwarzający,
2) przeciwdziałanie, identyfikowanie i reagowanie na naruszenia ochrony danych osobowych,
3) obsługi wniosków osób, których dane dotyczą w ramach realizacji praw i wolności tych osób,
4) zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami: zachowania
prywatności w fazie projektowania (privacy by design) oraz domyślnej ochrony danych
osobowych (privacy by default),
5) realizacji oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) oraz prawa i wolności osób,
których dane dotyczą.
3. System Zarządzania Ciągłością Działania, a w tym opisane przede wszystkim obszary:
1) analizy funkcji biznesowych i skutków, jakie zakłócenia działalności biznesowej mogą na nie
wywierać (BIA),
2) zarządzania planami ciągłości działania,
3) zarządzania kryzysowego.
4. Wykonywanie obowiązków związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą
z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019 poz. 1010 z późn. zm.).
5. Ochrona informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228).
6. Powołano funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych sprawowaną przez pracownika COI.
7. Powołano dedykowany zespół realizujący zadania jako SOC (Security Operations Center), którego
zadaniem jest m.in. monitoring bezpieczeństwa infrastruktury COI.
8. Powołano dedykowany zespół, którego zadaniem jest m.in. tworzenie architektury
bezpieczeństwa COI oraz systemów IT oraz opracowywanie procesów i systemów
bezpieczeństwa.
9. Powołano dedykowany zespół. którego celem jest zarządzanie ciągłością działania.
10. Powołano dedykowany departament zapewniający zgodność realizowanych zadań w COI
z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
11. Powołano dedykowany zespół , którego celem jest obsługa systemów bezpieczeństwa fizycznego.
WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

System Kontroli Dostępu (SKD),
System Telewizji Przemysłowej (CCTV),
System klasy SIEM (Security Information and Event Management),
system wykrywający i przeciwdziałający potencjalnym zagrożeniom w sieci lub systemie
komputerowym (system IPS/IDS),
urządzenia zabezpieczające klasy Next Generation Firewall,
system ochrony stacji roboczej,
system antywirusowy,
segmentacja sieci IT,
systemy uwierzytelnienia i autoryzacji,
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10. szyfrowanie dysków twardych urządzeń przenośnych,
11. strefy dostępu do budynku (kondygnacje naziemne i podziemne) realizowane przy pomocy
elektronicznych kart dostępu,
12. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
13. stosowanie księgi gości oraz zasad przyjmowania gości COI,
14. klucze do pokoi zajmowanych przez COI znajdują się pod dozorem pracowników COI,
15. w całym budynku (serwerownia) system sygnalizacji pożarowej SSP z powiadomieniem PSP,
16. zasilanie awaryjne UPS serwerowni,
17. ochrona fizyczna realizowana przez pracowników dedykowanego zespołu oraz firmę zewnętrzną.
Pytanie 88:
Przedłużenie terminu złożenia oferty do 30.04.2020
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.
Pytanie 89:
Pkt. 6.3 SWZ – jak kwota do wykorzystania
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wartością do wykorzystania będzie cena oferty najkorzystniejszej.
Pytanie 90:
Gdzie zlokalizowani są pracownicy? Warszawa, Łódź, Katowice? Czy również w dodatkowych
lokalizacjach? Jakich?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że posiada swoje lokalizacje, w których pracują pracownicy w Warszawie,
Łodzi i Katowicach. Dodatkowo Zamawiający informuje, że część pracowników pracuje w trybie
telepracy na terenie całej Polski.
Pytanie 91:
Pkt 10.2, udostępniając ponad 2700 placówek współpracujących na potrzeby tego zamówienia, nie
jesteśmy w stanie przedstawić wymaganych dokumentów dla wszystkich podmiotów
współpracujących z (…) na terenie całego kraju wymaganych w SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że punkt 10.2 Rozdziału I SWZ dotyczy polegania przez wykonawcę na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach wskazanych w ustawie Pzp,
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Pytanie 92:
Prosimy o rozważenie zmiany opisu kryteriów oceny ofert z aktualnej wagi 90% - cena, i położenie
nacisku na obszary związane z dostarczaniem usług medycznych np.: dedykowane rozwiązania
dopasowane do potrzeb pracowników, wynikających ze specyfiki pracy np. Poradnia Bólu Pleców,
Poradnia Układu Ruchu, ilość specjalistów dostępna za pośrednictwem teleporad, elektroniczne
skierowania na badania medycyny pracy, szybki dostęp do lekarza pierwszego kontaktu w prostych
przypadkach medycznych, posiadanie własnego szpitala z odziałem intensywnej terapii, system
zamknięty – brak dostępu pacjentów ubezpieczeniowych oraz NFZ, co pozwala zapewnienie wysokiej
jakości dostarczanych usług.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 93:
OPZ:
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Prośba o doprecyzowanie w jaki sposób przedstawić wycenę medycyny pracy. Czy pracownicy będą
posiadali dwa pakiety medycyna pracy + pakiet medyczny, czy medycyna pracy w ramach pakietu
medycznego z wykazaniem kosztów medycyny pracy w zakresie pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że pracownicy będą objęci medycyną pracy oraz ewentualnie pakietem
w ramach programu prywatnej opieki zdrowotnej.
Pytanie 94:
Prosimy o doprecyzowanie co rozumiecie Państwo przez definicję w OPZ dział IV pkt 7 „osoba objęta
pakietem”
Odpowiedź:
Zgodnie z definicją zawartą w punkcie IV.7. OPZ, osobą objętą pakietem jest każda osoba zgłoszona
przez Zamawiającego do pakietu wskazanej kategorii.
Pytanie 95:
Rozdział 5 pkt 3: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać badanie kontrolne w dniu zgłoszenia się
Pracownika do placówki Wykonawcy” – prośba o doprecyzowanie, czy chodzi o dostarczenie wizyty po
wcześniejszym jej umówieniu?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
Pytanie 96:
Rozdział 5 pkt 3: „Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych badań i konsultacji
wynikających z zakresu Medycyny Pracy (wstępnych i okresowych), w jednej placówce,
w ciągu 4 dni roboczych od dnia zarejestrowania Pracownika skierowanego przez Zamawiającego.”
W (…) zobowiązujemy się do dostarczenia wizyty w ciągu 5 dni roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 97:
Rozdział 4 pkt 4: „Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w ramach wszystkich pakietów karetki
w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych, które mogą prowadzić do
istotnego uszczerbku na zdrowiu w lokalizacjach, w których Wykonawca świadczy te usługi, przy czym
warunkiem koniecznym jest możliwość udostępnienia karetki w Warszawie, Łodzi
i Katowicach” Własne karetki posiadamy w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. W miastach gdzie nie
mamy własnych karetek udostępniamy Hot Line – linię medyczną obsługiwaną przez ratowników
medycznych, gdzie pacjent otrzyma pomoc w postaci wysłania karetki znajdującej się najbliżej
pacjenta.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.
Pytanie 98:
Rozdział 5 pkt 5: „ Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Osobom objętym pakietami
w I, II, i III konsultacji u lekarza Internisty (chorób wewnętrznych), lekarza medycyny rodzinnej, lekarza
pediatry, lekarza chirurga ogólnego i lekarza ortopedy w terminie do 2 dni liczonych od dnia zgłoszenia
się Osoby objętej pakietem do rejestracji Wykonawcy (z wyłączeniem niedziel i świąt). Wyjątek stanowi
sytuacja, w której Osoba objęta pakietem wskazuje wybranego przez siebie lekarza – w takim wypadku
termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wiąże Wykonawcy” Nasza propozycja: Porady
lekarzy opieki podstawowej przyjmujących w Centrach (…): Internisty lub lekarza rodzinnego, Pediatry
lub lekarza rodzinnego, odbywają się w dniu zgłoszenia lub następnego dnia roboczego. Konsultacje
lekarzy specjalistów przyjmujących w Centrach (…): Ginekologa, Okulisty, Dermatologa, odbywają się
bez potrzeby potwierdzenia wskazań do konsultacji, w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia.
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Konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii przyjmujących w Centrach (…) odbywają się bez potrzeby
potwierdzenia wskazań do konsultacji w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 67.
Pytanie 99:
Rozdział 5 pkt 6: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Osobom objętym pakietem
VIP konsultacji u lekarza Internisty (chorób wewnętrznych), lekarza medycyny rodzinnej, lekarza
pediatry, lekarza chirurga ogólnego i lekarza ortopedy w terminie do 24 godzin liczonych od momentu
zgłoszenia się Osoby objętej pakietem do rejestracji Wykonawcy (z wyłączeniem niedziel i świąt),
również w przypadku, w którym Osoba objęta pakietem wskazuje wybranego przez siebie lekarza.”
Nasza propozycja: Pacjenci VIP posiadają Indywidualnego Opiekuna, który zaproponuje rozwiązanie
zgodne z oczekiwaniami pacjenta.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31 .
Pytanie 100:
Rozdział 5 pkt 7: nasza propozycja dostarczenie wizyty u specjalistów w terminie od 7 do 14 dni (przy
wskazaniach medycznych).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 101:
Rozdział 5 pkt 8 – jak w 12 (pytanie 100).
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31.
Pytanie 102:
Rozdział 5 pkt 9: w tak ogólnej formie zapisu nie będziemy mogli się zobowiązać do realizacji badań
w ciągu 24 godzin. Realizacja badań jest uzależniona od wskazań medycznych i zaleceń lekarza. Nie
wszystkie badania można wykonać w ciągu 24 godzin.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 103:
Rozdział 5 pkt 10:
Odpowiedź:
Brak pytania Wykonawcy.
Pytanie 104:
Rozdział 5 pkt 11: po autoryzacji przez lekarza (…) podczas wizyty lub teleporady
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 105:
Rozdział 5 pkt 12: 15% zniżki na konsultacje i badania wykraczające poza posiadany pakiet w Centrach
Medycznych (…).

Odpowiedź:
Brak pytania Wykonawcy.
Pytanie 106:
Rozdział 5 pkt 13: tylko w placówkach własnych (…).
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Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25.
Pytanie 107:
Rozdział 5 pkt 14: „Wykonawca gwarantuje brak wymogu karencji w zakresie świadczeń medycznych
objętych pakietami” – z wyłączeniem usług szpitalnych oraz chirurgii dnia jednego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 108:
Rozdział 5 pkt 16: tak, pod warunkiem, że zamawiający będzie opłacał wynagrodzenie za wskazane
osoby.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 40.
Pytanie 109:
Rozdział 10 pkt 7: w przypadku braku zgłoszenia pracownika do pakietu medycznego zawierającego
medycynę pracy zostanie wystawiona faktura zgodnie z wykonanymi badaniami.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Powyższa kwestia uregulowana jest w § 7 ust. 11 PPU.
Pytanie 110:
Rozdział 10 pkt 10: koszt szczepionki jest po stronie zamawiającego
Odpowiedź:
Zgodnie odpowiedzią na pytanie 16.
Pytanie 111:
Rozdział 11 pkt 2 i 3: zmiana pakietu na wyższy może nastąpić w każdym momencie, a rezygnacja lub
zmiana pakietu na niższy może nastąpić po 12 miesiącach.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 82.
Pytanie 112:
Umowa
Czy dopuszczane są zmiany w zapisach umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że kwestię dopuszczalnych zmian Umowy reguluje PPU i ustawa Pzp.
Pytanie 113:
§ 5 pkt 1: pierwsze zgłoszenie plik excel, kolejne zgłoszenia możliwe samodzielnie przez dedykowaną
platformę wspierającą zamawiającego w administrowaniu kontraktem. Za pośrednictwem której,
wprowadzone zgłoszenia są aktualizowane w czasie rzeczywistym.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 80.
Pytanie 114:
§ 5 pkt 8: po upływie 12 miesięcy
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 82.
Pytanie 115:
§ 6 pkt 4: z wyłączeniem informacji medycznych dotyczących osoby uprawnionej.
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Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że jego celem nie jest ograniczenie przepisów obowiązującego prawa
w zakresie zachowania tajemnicy zawodowej lekarza.
Pytanie 116:
§ 7 pkt 8: Za datę dokonania płatności uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 117:
§ 7 pkt 10: prośba o doprecyzowanie: „ustrukturyzowanej faktury elektronicznej”.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że wskazany paragraf umowy precyzuje, że ustrukturyzowana faktura
elektroniczna ma być zgodna z ustawą z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym.
Pytanie 118:
§ 7 pkt 11: zgodnie z cennikiem obowiązującym dniu wykonania badań.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 119:
§ 8 pkt 1 i 2: umowę dotyczą powierzania przetwarzania danych osobowych przesłaliśmy do pionu
bezpieczeństwa informacji (…) i czekamy na analizę, po jej otrzymaniu prześlemy uwagi jeśli takie się
pojawią.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że termin na zadawanie pytań na które Zamawiający ma obowiązek
odpowiedzieć upłynął. Po tym terminie Zamawiający może odpowiedzieć na zadane pytania ale nie ma
takiego obowiązku.
Pytanie 120:
§ 9 pkt 3, 4 i 5: – niemożliwy do zrealizowania w takiej formie, aktualna lista placówek dostępna jest
na stronie internetowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 46.
Pytanie 121:
§ 9 pkt 6,7,8,9,10 i 11 – brak zgody na wprowadzenie takiego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie § 9 pkt 7, 8, 9, 10 i 11 PPU. W zakresie § 9 pkt 6 PPU
Zamawiający zmienia treści poprzez nadanie mu brzmienia zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49.
Pytanie 122
§ 11 pkt 4 –brak zgody na wprowadzenie takiego zapisu
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 123:
§ 11 pkt 5 2) co to znaczy pogorszenie się stanu finansowego Wykonawcy? W jaki sposób miałoby to
być weryfikowane?
Odpowiedź:

32

Zamawiający informuje, że § 11 ust. 5 pkt 2) PPU odnosi się do obowiązujących przepisów prawa,
regulujących zagadnienia związane ze zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarciem
postępowania naprawczego.
Pytanie 124:
§ 13 – prośba o usunięcie
Odpowiedź:
Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytania 50, 51, 52, 58 i 59 W pozostałym zakresie Zamawiający
podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 125:
§ 14 pkt – do doprecyzowania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 126:
§ 15 – zapisy nie odnoszą się do usług oferowanych przez wykonawcę, do usunięcia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 127:
§ 16 – prosimy o informację czy akceptują Państwo zapisy zawarte OWŚU §10 pkt 10.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że wiążąca będzie umowa zawarta
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postepowania
przetargowego.
Pytanie 128:
Prośba o zapoznanie się z przesłanym OWŚU i informację czy zapisy zostaną zaakceptowane.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 127.
Pytanie 129:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §8 punkt 1 i 2 Umowy zgodnie z poniższą propozycją? Po
zakończeniu postępowania Wykonawca chciałby ustalić z Zamawiającym treść proponowanego
porozumienia.
1. „W ramach realizacji niniejszej umowy dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób
objętych świadczeniami zdrowotnymi, wobec czego, mając na względzie przepisy Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej jako: „Rozporządzenie”) Strony zobowiązują się do
zawarcia odrębnego porozumienia w zakresie przetwarzania danych osobowych.”
Uzasadnienie:
Wyjaśniamy, że Wykonawca – jako podmiot leczniczy – przetwarza dane osobowe osób, na rzecz
których udziela świadczeń zdrowotnych, jako ich administrator w rozumieniu art. 4 ust. 7 Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Wykonawca jest
zobowiązany m.in. do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów przez okres
wynikający z przepisów prawa.
Przekazywanie danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z opieki zdrowotnej oferowanej
przez Wykonawcę nie opiera się na wyrażonej przez te osoby zgodzie w rozumieniu RODO. W zakresie
tzw. dodatkowej opieki zdrowotnej, osoby uprawnione wyrażają chęć przystąpienia do dodatkowej
opieki zdrowotnej (ale nie zgodę na przetwarzanie danych osobowych). W zakresie świadczeń
zdrowotnych z zakresu obligatoryjnych badań medyny pracy, przekazanie danych odbywa się
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niezależnie od woli pracowników, w związku z ciążącymi na pracodawcy w tym zakresie obowiązkami
ustawowymi (odpowiednie przepisy kodeksu pracy).
Wykonawca będzie więc administratorem danych osobowych osób uprawnionych, których dane
Zamawiający przekazuje Wykonawcy na tzw. listach. Dane te Wykonawca będzie przetwarzał na
podstawie wyodrębnionych postaw prawnych przetwarzania, w celu udzielania świadczeń
zdrowotnych i zarządzania tymi świadczeniami.
Jeżeli chodzi o rolę Zamawiającego, to należy wyodrębnić dwa przypadki:
- obligatoryjne badania z zakresu medycyny pracy: Zamawiający jest administratorem danych
osobowych pracowników, które przekazuje do Wykonawcy celem objęcia pracowników opieką
zdrowotną z zakresu MP. Pomiędzy Stronami dochodzi więc do udostępniania danych osobowych.
- dodatkowe świadczenia zdrowotne, tj. poza zakresem badań medycyny pracy: Zamawiający
przetwarza te dane w imieniu Wykonawcy, nie mając odrębnych, samodzielnych przesłanek
przetwarzania. Gdyby nie wymagany przez Wykonawcę zakres danych niezbędnych do objęcia osób
uprawnionych opieką zdrowotną, Zamawiający nie wszedłby w tak szeroki zakres danych
przetwarzanych ponadto w innym celu niż realizacja obowiązków spoczywających na Zamawiającym
jako pracodawcy.
Wobec powyższego Wykonawca zaproponował Zamawiającemu zawarcie porozumienia w zakresie
przetwarzania danych osobowych, którego treść strony powinny ostatecznie wspólnie ustalić (różni się
ona od obecnie zaproponowanej Umowy powierzenia - Załącznik 3). Wykonawca dysponuje
odpowiednim wzorem, który można dostosować do szczegółowych zasad współpracy Stron.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 84. Zamawiający nie przewiduje zawarcia odrębnego porozumienia
w zakresie przetwarzania danych osobowych, którego treść miałaby zostać ustalona przez Strony po
udzieleniu zamówienia publicznego i zawarciu umowy. Zamawiający oczekuje zawarcia umowy
powierzenia przetwarzania danych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Rozdziału III SWZ,
natomiast w zakresie udostępnień danych pomiędzy administratorami, w ocenie Zamawiającego
wystarczające są zaproponowane postanowienia zmienionego Rozdziału III SWZ oraz obowiązujące
przepisy prawa.
Pytanie 130:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy nowego punkt 2 o następującej treści?
Z uwagi na to, że każda ze Stron przetwarza dane osób uprawnionych do kontaktu, reprezentacji
i realizacji Umowy głównej, konieczne jest uregulowanie kwestii związanych z wypełnieniem
obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 – 14 RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych).
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem o możliwość dodania
do § 8 ust. 2 zapisów o następującym brzmieniu:
2. W ramach realizacji Umowy, Strony przetwarzać będą dane osób wyznaczonych do bieżącego
kontaktu oraz reprezentacji, w tym dane pracowników oraz współpracowników. W celu uniknięcia
wątpliwości, każda ze Stron przetwarza dane osób wskazanych do bieżącej realizacji Umowy
i reprezentacji drugiej Strony jako ich odrębny i niezależny administrator, zgodnie z treścią art. 6
ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej jako: „Rozporządzenie”), czyli na
podstawie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie kontaktu w bieżących
sprawach związanych ze współpracą Stron i wykonywaniem Umowy.
2.1. Zakres danych osobowych, które są udostępniane pomiędzy Stronami obejmuje: imię, nazwisko,
służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko zajmowane w organizacji jednej ze
Stron.
2.2. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać udostępnione jej dane osobowe drugiej Strony zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie
z postanowieniami Rozporządzenia.
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2.3. Każda ze Stron zobowiązana jest zrealizować obowiązek informacyjny wobec osób wyznaczonych
do kontaktu oraz reprezentacji drugiej Strony, których dane przetwarza. Klauzula obowiązku
informacyjnego Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Obowiązek informacyjny
Zamawiającego zawarty jest w Załączniku nr 2 do Umowy (“Klauzula Informacyjna”).
Załącznik nr 1
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Kto jest
Administratorem Twoich danych osobowych jest WYKONAWCA sp. z o.o. z siedzibą
administratorem
w Warszawie (…)ul. (…) (dalej jako „WYKONAWCA").
moich danych?
Z kim mogę się
skontaktować w
kwestiach
związanych z
przetwarzaniem
moich danych
osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
przez WYKONAWCA możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony
Danych:
Imię i Nazwisko
e-mail: ………………………………

Jakie jest źródło
moich danych skąd są
pozyskiwane?

Twoje dane osobowe są udostępniane bezpośrednio przez Ciebie lub przez Twojego
pracodawcę lub reprezentowany przez Ciebie podmiot.

Jaki jest zakres
przetwarzanych
przez
WYKONAWCA
moich danych
osobowych?

Przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko,
nazwa reprezentowanego podmiotu oraz siedziba tego podmiotu.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna
(pełne nazwy aktów prawnych
znajdziesz na końcu formularza)

Kontaktujemy się z Tobą w bieżących
sprawach lub udzielamy odpowiedzi na
kierowane przez Ciebie do nas pytania lub
sprawy. Zazwyczaj wykonujemy te
czynności w ramach realizacji umowy
pomiędzy WYKONAWCA a Twoim
pracodawcą lub reprezentowanym przez
Ciebie podmiotem.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw.
prawnie uzasadniony interes
administratora, którym jest
zapewnienie kontaktu w
bieżących sprawach
wynikających z prowadzonej
przez WYKONAWCA
działalności.

Jako administrator danych będący
przedsiębiorcą mamy prawo do
dochodzenia roszczeń z tytułu
prowadzonej przez nas działalności
gospodarczej, obrony przed tymi
roszczeniami i tym samym przetwarzania
Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw.
prawnie uzasadniony interes
administratora, którym jest
dochodzenie naszych roszczeń
i obrona naszych praw.

Z racji tego, że pozostajemy ze sobą w stałych
stosunkach gospodarczych, możemy w

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw.
prawnie uzasadniony interes
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ramach łączącej nas współpracy przesyłać
Ci informacje o naszej działalności, oferty
czy inne treści informujące Ciebie o
możliwości współpracy z WYKONAWCA.

administratora, którym jest
budowanie i utrzymywanie
relacji z naszymi kontrahentami.

Komu
przekazywane
są moje dane
osobowe??

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie
infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej
działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane
następującym kategoriom odbiorców:
1. dostawcom usług zaopatrujących WYKONAWCA w rozwiązania techniczne
oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz
zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług
teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających WYKONAWCA
w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym,
firmom windykacyjnym).

Czy moje dane są
przekazywane
poza Unię
Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe
mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim
przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną
umowę pomiędzy WYKONAWCA a tym podmiotem, zawierającą standardowe
klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Czy moje dane są
przekazywane
poza Unię
Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia
teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren
Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych
odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy WYKONAWCA
a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte
przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas
przetwarzane są
moje dane
osobowe?
Czy podanie danych
jest moim
obowiązkiem?

Jakie mam prawa?

Definicje i skróty

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres współpracy pomiędzy
WYKONAWCA a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie
podmiotem oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej
współpracy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane
lub poddawane anonimizacji.
Jeżeli podajesz nam swoje dane, odbywa się to na zasadzie dobrowolności.
Niepodanie danych może jednak skutkować niemożnością udzielenia
odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przekazania Ci innych treści, o które nas
prosisz.
Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich
danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec
WYKONAWCA sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do
przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać
z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez infolinię czy
stronę internetową.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
RODO - Rozporządzenie 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;
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Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 84.
Pytanie 131:
Czy Zamawiający dopuszcza, aby na ostatnim etapie postępowania po wyborze najkorzystniejszej
oferty podmiot, który złoży takową, miał możliwość dołączenia do umowy wzorów dokumentów
przygotowanych przez ten podmiot (tj. wzór listy zgłoszeniowej, wykaz listy osób uprawnionych,
regulamin i wniosek o refundację, regulamin Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych
(OWU), wzór skierowania na badania medycyny pracy)
W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Udzielania Świadczeń Zdrowotnych,
a Umową rozstrzygające znaczenie mają postanowienia Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, aby na ostatnim etapie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty
podmiot, który złoży takową, dołączył do umowy wzorów dokumentów przygotowanych przez ten
podmiot, w następującym zakresie: wykaz listy osób uprawnionych, wniosek o refundację, wzór
skierowania na badania medycyny pracy.
Pytanie 132:
Dotyczy: ROZDZIAŁ III, Postanowienia umowy, § 12 Klauzula Poufności, ustęp 1
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wymagania z 5 lat na 3 lata.
Odpowiedź:

Zamawiający zmienia § 12 ust. 1 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności w okresie trwania Umowy jak i w okresie
3 lat od dnia jej wygaśnięcia (bez względu na przyczynę wygaśnięcia) wszelkich Informacji Poufnych,
w szczególności:
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie Informacji Poufnych w jakiejkolwiek formie w całości
lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności,
2) zapewnienia prawidłowej ochrony Informacji Poufnych przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem,
zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji,
3) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających
z wykorzystania przez Wykonawcę Informacji Poufnych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy,
w sposób naruszający jej postanowienia,
4) niewykorzystywania Informacji Poufnych do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających
z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.”.
Pytanie 133:
Dotyczy: ROZDZIAŁ III, Postanowienia umowy, § 12 Klauzula Poufności, ustęp 6
Zwracamy się z prośbą o zastąpienie zapisu zgodnie z propozycją Wykonawcy „Informacje Poufne
pozyskane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy mogą być udostępniane na uprawnione żądanie
sądu lub organu administracji, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o żądaniu
ujawnienia, chyba że takie działanie naruszałoby powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub
narażało Wykonawcę na odpowiedzialność karną lub administracyjną”.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia § 12 ust. 6 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„6. Informacje Poufne pozyskane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy mogą być udostępniane na
uprawnione żądanie sądu lub organu administracji, po uprzednim pisemnym poinformowaniu
Zamawiającego o żądaniu ujawnienia, chyba że takie działanie naruszałoby powszechnie obowiązujące
przepisy prawa lub narażało Wykonawcę na odpowiedzialność karną lub administracyjną.”.
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Pytanie 134:
Dotyczy: ROZDZIAŁ III, Postanowienia umowy, § 12 Klauzula Poufności, ustęp 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zgodnie z poniższym: „W przypadku rozwiązania lub
wygaśnięcia Umowy oraz w przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do
zwrotu Zamawiającemu lub do zniszczenia za pisemną zgodą Zamawiającego wszelkich materiałów,
jakie otrzymał w związku z wykonywaniem tej Umowy za wyjątkiem tych, które są niezbędne
Wykonawcy do dalszego wykonywania Umowy, dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy, a także
tych, których zniszczenie wykluczają przepisy powszechnie obowiązującego prawa”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że z uwagi na charakter przekazywanych materiałów, zmienia treść § 12 ust.
7 PPU nadając mu następujące brzmienie:
„7. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy oraz w przypadku odstąpienia od Umowy,
Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu lub do zniszczenia za pisemną zgodą
Zamawiającego wszelkich materiałów, jakie otrzymał w związku z wykonywaniem tej Umowy, za
wyjątkiem tych, których zniszczenie wykluczają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.”.
Pytanie 135:
Czy w Zamawiający wyrazi zgodę na korzystanie z bezpłatnego narzędzia udostępnionego przez
Wykonawcę wspomagającego działanie działu kadr, dzięki któremu Zamawiający będzie mógł
samodzielnie, w dowolnym czasie i w wygodny sposób zarządzać listami aktywnymi osób zgłaszanych
do opieki medycznej, kontakt z opiekunem administracyjnym firmy, dostęp do aktualnych formularzy
i komunikatów Wykonawcy, informacji o akcjach profilaktycznych i in.)
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza korzystanie z bezpłatnego narzędzia udostępnianego przez
Wykonawcę, w takim zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z warunkami realizacji zamówienia
zawartymi w OPZ i Umowie. Dodatkowo, Zamawiający udziela odpowiedzi w tym zakresie w pytaniu
80.
Pytanie 136:
Dotyczy: ROZDZIAŁ III, Postanowienia umowy, § 4 Sposób świadczenia Usług, ustęp 9
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na to, aby lista placówek była przekazywana przez
Wykonawcę do Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu wniosku drogą elektroniczną.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy. Zamawiający odwołuje w tym zakresie także do odpowiedzi na
pytanie 46.
Pytanie 137:
Dotyczy: ROZDZIAŁ III, Postanowienia umowy, § 7 Wynagrodzenie, ustęp 6
Prosimy o potwierdzenie, iż spełnieniem wymagania dotyczącego zestawienie będzie specyfikacja
dołączona do faktury, którą Wykonawca będzie przekazywał mailowo na wskazany przez
Zamawiającego adres mailowy.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.
Pytanie 138:
Dotyczy: ROZDZIAŁ III, Postanowienia umowy § 16. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w trybie
art. 439 Pzp.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z poniższą
propozycją Wykonawcy?
„Wskaźnik Waloryzacji - wskaźnik odpowiadający albo wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanego w Monitorze Polskim przez Prezesa
GUS, albo odpowiadający wysokości wskaźnika wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń
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w gospodarce narodowej w sektorze „Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna” publikowanego przez GUS
w opracowaniu „Rynek Wewnętrzny”, jeżeli przekroczy on wysokość średniorocznego wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanego w Monitorze Polskim przez
Prezesa GUS;
Wysokość wynagrodzenia jest ustalana na każdy rok trwania Umowy i podlega waloryzacji raz w roku
przy użyciu najnowszego Wskaźnika Waloryzacji dostępnego na moment przesłania przez Wykonawcę
informacji o planowanej waloryzacji. Nowa wysokość wynagrodzenia ustalonego w wyniku waloryzacji
będzie obowiązywać każdorazowo od Rocznicy Umowy. W przypadku kiedy Wskaźnik Waloryzacji
będzie mieć wartość ujemną (tj. mniejszą niż 100) wysokość wynagrodzenia w danym roku
kalendarzowym nie będzie podlegała waloryzacji.
Zmiana wynagrodzenia w wyniku waloryzacji nie stanowi zmiany Umowy i tym samym do jej
skuteczności nie jest wymagane podpisanie przez Strony aneksu do Umowy. Wykonawca zobowiązuje
się do poinformowania Zleceniodawcy o prognozowanej nowej wysokości wynagrodzenia w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Zleceniodawcy, nie później
niż na 30 dni przed dniem Rocznicy Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 139:
Dotyczy: ROZDZIAŁ III, Postanowienia umowy, § 17 Postanowienia końcowe, ustęp 2
Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisu zgodnie z poniższą propozycją:
„Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia, dla których w Umowie została
przewidziana forma pisemna, składane będą osobiście przez Stronę za pokwitowaniem odbioru lub
listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub Zamawiającego, pod rygorem uznania
za niedoręczoną. Lub emailem na adres osoby koordynującej, o której mowa w § 10”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 140:
Dotyczy: OPZ, V Obowiązki Wykonawcy, ustęp 4
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu dla sytuacji, w której Wykonawca
nie będzie miał możliwości zrealizowania usługi we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji
„W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi w poszczególnych lokalizacjach Wykonawca ma
obowiązek zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% za zrealizowaną usługę. Koszt realizacji
tych usług Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Uprawnionemu w terminie 30 dni od dnia wystąpienia
Uprawnionego z takim żądaniem i dostarczenia do Wykonawcy wniosku o zwrot należności oraz faktury
lub rachunku potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów. Rachunek lub faktura powinny być
wystawione na Uprawnionego korzystającego z usługi. Za datę zwrotu Osobie Uprawnionej kosztów
usługi medycznej Strony przyjmują wpływ środków na rachunek Osoby Uprawnionej lub otrzymania
środków pieniężnych za pokwitowaniem”.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 28 z uwagi na zakres do którego referuje Wykonawca.
Pytanie 141:
Dotyczy: ROZDZIAŁ III, Postanowienia umowy, § 4 Sposób świadczenia usług, ustęp 3
Żaden z dostawców usług medycznych nie jest w stanie zagwarantować realizacji usługi w dniu
zgłoszenia się Pracownika do Placówki, ponieważ Pracownik może przybyć np. godzinę przed jej
zamknięciem, co uniemożliwia Wykonawcy wykonania niezbędnych badań, czy konsultacji.
Dlatego też Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym planowa wizyta u lekarzy medycyny pracy
realizowana jest w ciągu 1 dnia roboczego, natomiast oczekiwanie na wizytę wynosi do 3 dni roboczych
od czasu uzyskania wszystkich wyników badań koniecznych do orzeczenia.
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Wnosimy również o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dzień zarejestrowania
skierowania”. dla Wykonawcy ten termin jest niejednoznaczny i nie ma on wiedzy ani wpływu na
moment rejestracji, co jest jednoznaczne z tym, iż nie może zrealizować skutecznie wymagania.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że „dniem
zarejestrowania”, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy jest dzień, w którym pacjent skierowany przez
Zamawiającego na badania medycyny pracy, został zarejestrowany w systemie Wykonawcy.
Pytanie 142:
Dotyczy: ROZDZIAŁ III, Postanowienia umowy, § 4 Sposób świadczenia usług, ustęp 12
Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania w którym Wykonawca będzie honorował skierowania
elektroniczne (e-skierowania) wystawiane przez platformę udostępnioną przez Wykonawcę oraz
pisemne zgodne ze wzorem Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.
Pytanie 143:
Dotyczy: OPZ, X Zakres usług - Medycyna Pracy, ustęp 3, punkt 1 i 4
Prosimy o zastąpienie aktualnych zapisów zgodnie z propozycją Wykonawcy
1) konsultacje lekarza medycyny pracy i wydanie orzeczenia o zdolności lub braku do pracy
nadanym stanowisku (badania wstępne, okresowe i kontrolne);
4) badania do celów sanitarno-epidemiologicznych niezbędne do orzecznictwa o zdolności do pracy
na danym stanowisku;
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia punkt X.3. ppkt 1 i 4 OPZ poprzez nadanie im następującego brzmienia:
„1) konsultacje lekarza medycyny pracy i wydanie orzeczenia o zdolności lub braku do pracy
nadanym stanowisku (badania wstępne, okresowe i kontrolne);”,
„4) badania do celów sanitarno-epidemiologicznych niezbędne do orzecznictwa o zdolności do pracy
na danym stanowisku;”.
Pytanie 144:
Dotyczy: OPZ, X Zakres usług - Medycyna Pracy, ustęp 4, punkt 8 i 9
Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisów zgodnie z poniższą propozycją
8) udział lekarza medycyny pracy Wykonawcy w posiedzeniach komisji BHP
Zamawiającego; (udział przy użyciu narzędzia wskazanego przez Zamawiającego), nie częściej niż 1 x na
kwartał
9) udział lekarza medycyny pracy Wykonawcy podczas dokonywania Oceny Ryzyka
Zawodowego (rozpoznanie i ocena czynników występujących w środowisku pracy), 1 raz w roku, po
uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby do Wykonawcy z zachowaniem
2 tygodniowego terminu przed realizacją usługi.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający odsyła również do odpowiedzi na pytanie 18.
Pytanie 145:
Dotyczy: OPZ, X Zakres usług - Medycyna Pracy, ustęp 3, punkt 7
Wnosimy o usunięcie wymagania, w którym Zamawiający oczekuje, aby to Wykonawca ponosił koszty
dodatkowych opłata za badania, które nie są uwzględnione w OPZ. Nie ma podstawy do tego, aby
Wykonawca został obciążony kosztami, których nie jest w stanie przewidzieć i uwzględnić w wycenie,
a które mogą mieć znaczący wpływ na końcowe ceny na etapie prowadzonego postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że zakres niezbędnych do wykonania
badań z zakresu medycyny pracy zależy od rodzaju stanowiska pracownika oraz wskazań lekarza
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medycyny pracy.
Pytanie 146:
Dotyczy: ROZDZIAŁ III, § 13 Kary umowne, ustęp 1, punkt 1
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 15%
Odpowiedź:
Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie 50.
Pytanie 147:
Dotyczy: ROZDZIAŁ III, § 13 Kary umowne, ustęp 1, punkt 2
Zwracamy się z prośbą o akceptacje zaproponowanej zmiany poprzez zastąpienie aktualnego zapisu
brzmieniem „ 2) w przypadku naruszenia zobowiązań dotyczących ochrony poufności uregulowanych
w § 12 Umowy – w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy
za każde naruszenie”
Odpowiedź:
Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie 51.
Pytanie 148:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby chirurgia jednego dnia obejmowała poniższe procedury?
Dla osób które ukończyły 17 rok życia:
Operacja perforatorów żylaków metodą endoskopową
Operacja żylaków kończyn dolnych metodą klasyczną
Operacja żylaków kończyn dolnych metodą kriochirurgii
Operacja żylaków kończyn dolnych metodą laserową
Operacje żylaków podudzi
Miniflebektomia
Operacja żylaków VNUS
Zamykanie niewydolnej żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej klejem
naczyniowym
Skleroterapia
Wycięcie zmiany sutka
Wycięcie kwadrantu sutka
Operacje sutka
Radykalne wycięcie sutka
Biopsja mammotomiczna zmiany sutka
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną
Operacje pęcherzyka żółciowego
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną z rewizją przewodu
żółciowego wspólnego
Endoskopia jelita grubego
Kolonoskopowe usuniecie polipów jelita grubego
Wycięcie śledziony
Operacje śledziony
Wycięcie zmiany/torbieli śledziony
Operacja żylaków odbytu metodą klasyczną
Operacja żylaków odbytu metodą LONGO
Otwarte wycięcie zmiany chorobowej odbytnicy lub odbytu
Operacje odbytnicy i okolic odbytu
Wycięcie tylnej krypty
Przezodbytnicze usunięcie zmiany chorobowej odbytnicy
Operacja szczeliny odbytu
Operacja przetoki odbytu
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Operacje przepuklin

Drobne zabiegi chirurgiczne

Operacje macicy

Operacje krocza i pochwy

Operacje ucha

Operacje zatok i jamy nosowej

Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej metodą klasyczną
Operacja przepukliny pachwinowej obustronnej metodą klasyczną
Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej metodą klasyczną
Operacja przepukliny mosznowej obustronnej metodą klasyczną
Operacja przepukliny udowej jednostronnej metodą klasyczną
Operacja przepukliny udowej obustronnej metodą klasyczną
Operacja przepukliny pępkowej metodą klasyczną
Operacja przepukliny w kresie białej metodą klasyczną
Operacja przepukliny nawrotowej metodą klasyczną
Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej metodą klasyczną
Operacja przepukliny rozworu przełykowego przepony
Operacja przepukliny z zastosowaniem siatki prolenowej
Nacięcie ropnia powłok
Usunięcie wrastającego paznokcia, oczyszczenie wału paznokciowego
Zabieg na wrastający paznokieć
„kostka Arkady’”
Usunięcie zmian skórnych do 1,5 cm
Usunięcie zmian skórnych 1,5−5 cm
Usunięcie zmian podskórnych do 5 cm
Usunięcie ciała obcego ze skóry
Wyłyżeczkowanie jamy macicy
Usunięcie zmiany szyjki macicy elektrokoagulacją lub laserem
Konizacja szyjki macicy
Operacja LLETZ szyjki macicy
Operacja LEEP szyjki macicy
Amputacja szyjki macicy
(wraz z plastyką pochwy)
Histeroskopia diagnostyczna
Histeroskopia zabiegowa − usunięcie przegrody macicy
Histeroskopia zabiegowa − usunięcie polipa endometrium
Histeroskopia zabiegowa − ablacja endometrium
Histeroskopia zabiegowa − biopsja endometrium
Nacięcie torbieli lub ropnia gruczołu Bartholina
Wyłuszczenie lub marsupializacja gruczołu Bartholina
Usunięcie zmiany pochwy
Usunięcie kłykcin kończystych sromu
Nacięcie błony bębenkowej i założenie drenu przez błonę bębenkową
w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
Oczyszczanie ucha środkowego metodą odsysania
Nacięcie błony bębenkowej w znieczuleniu
Wycięcie polipów nosa
Plastyka małżowin nosowych (konchoplastyka)
Operacja korekcyjna przegrody nosa (septoplastyka)
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Operacje migdałków

Operacje ślinianek

Operacje szyi

Leczenie zaćmy

Inne zabiegi okulistyczne

Operacje stawów

Leczenie chrapania metodą koblacji / plastyka podniebienia miękkiego
Usunięcie migdałka gardłowego metodą klasyczną (adenektomia)
Usunięcie migdałka gardłowego metodą endoskopową (adenektomia)
Usunięcie migdałków podniebiennych metodą klasyczną (tonsillektomia)
Usunięcie migdałków podniebiennych metodą endoskopową
(tonsillektomia)
Śródoperacyjne włożenie drenów w błony bębenkowe
Przycięcie migdałków podniebiennych (tonsillotomia)
Przycięcie migdałków podniebiennych
z usunięciem migdałka gardłowego (adenotonsillotomia)
Usunięcie zmiany migdałka podniebiennego lub gardłowego
Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki
Wycięcie ślinianki przyusznej
Wycięcie ślinianki podżuchwowej
Wycięcie torbieli krtani
Wycięcie torbieli języka
Usunięcie węzła chłonnego szyi
Usunięcie torbieli bocznej szyi
Usunięcie torbieli przedniej szyi
Operacja zaćmy niepowikłanej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia
zaćmy
bez wszczepu soczewki
Operacja zaćmy niepowikłanej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia
zaćmy
z wszczepem soczewki
Operacja zaćmy powikłanej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia
zaćmy
bez wszczepu soczewki
Operacja zaćmy powikłanej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia
zaćmy
z wszczepem soczewki
Operacja zaćmy niepowikłanej metodą fakoemulsyfikacji bez wszczepu
soczewki
Operacja zaćmy niepowikłanej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem
soczewki
Operacja zaćmy powikłanej metodą fakoemulsyfikacji bez wszczepu
soczewki
Operacja zaćmy powikłanej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem
soczewki
Operacyjne leczenie gradówki
Operacyjne leczenie skrzydlika
Usunięcie kępek żółtych
Chirurgiczne (otwarte) usuwanie ciał wolnych stawu kolanowego
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego − usunięcie łąkotki
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego − usunięcie ciała wolnego
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego − szycie łąkotki
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Operacje mięśni i ścięgien

Operacje złamań kończyn

Artroskopia stawu kolanowego − rekonstrukcja więzadła pobocznego
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego − rekonstrukcja więzadła
krzyżowego przedniego kolana
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego − rekonstrukcja więzadła
krzyżowego tylnego kolana
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego − wycięcie zwłóknień
śródstawowych stawu kolanowego
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego − uwolnienie troczków rzepki,
rekonstrukcja stawu rzepkowo-udowego
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego − wycięcie błony maziowej
stawu kolanowego (synowektomia)
Artroskopia diagnostyczna stawu barkowego
Artroskopia diagnostyczna stawu biodrowego
Artroskopia diagnostyczna stawu skokowego
Artroskopia diagnostyczna stawu łokciowego
Zeszycie ścięgna Achillesa
Plastyka ścięgna Achillesa
Zespolenie trzonu kości ramiennej zewnętrznym stabilizatorem (płyta)
Zespolenie trzonu kości ramiennej stabilizacją wewnętrzną (gwóźdź)
Zespolenie oddzielonej nasady kości ramiennej
Zespolenie otwarte złamania kości ramiennej bez wewnętrznej
stabilizacji
Zespolenie złamania obojczyka stabilizacją wewnętrzną
Zespolenie otwarte złamania obojczyka bez wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie oddzielonej nasady obojczyka
Zespolenie złamania w obrębie przedramienia zewnętrznym
stabilizatorem
Zespolenie złamania w obrębie przedramienia stabilizacją wewnętrzną
Zespolenie otwarte złamania kości przedramienia bez wewnętrznej
stabilizacji
Zespolenie oddzielonej nasady kości promieniowej lub łokciowej
Zespolenie złamania w obrębie kości nadgarstka lub śródręcza
stabilizacją wewnętrzną
Zespolenie otwarte złamania kości nadgarstka lub śródręcza bez
wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie złamania kości paliczków dłoni stabilizacją wewnętrzną
Zespolenie otwarte złamania kości paliczków bez wewnętrznej
stabilizacji
Zespolenie kości udowej zewnętrznym stabilizatorem (płyta)
Zespolenie kości udowej stabilizacją wewnętrzną
Zespolenie otwarte kości udowej bez wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie oddzielonej nasady kości udowej
Zespolenie rzepki zewnętrznym stabilizatorem
Zespolenie rzepki wewnętrzną stabilizacją
Zespolenie otwarte rzepki bez wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie piszczeli lub strzałki zewnętrznym stabilizatorem
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Operacje kości

Zespolenie piszczeli lub strzałki wewnętrzną stabilizacją
Zespolenie otwarte piszczeli lub strzałki
bez wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie oddzielonej nasady kości piszczelowej lub strzałkowej
Zespolenie kości stępu lub śródstopia przy użyciu zewnętrznego
stabilizatora
Zespolenie kości stępu lub śródstopia wewnętrzną stabilizacją
Zespolenie kości paliczków stopy bez wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie kości paliczków stopy wewnętrzną stabilizacją
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego −
obojczyk
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego −
kość ramienna
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego −
kości przedramienia
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego − kości ręki
(nadgarstek, śródręcze, paliczki)
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego −
kość udowa
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego −
rzepka
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego −
piszczel, strzałka
Usunięcie stabilizatora zespalającego zewnętrznego lub wewnętrznego −
kości stopy (stępu, śródstopne, paliczki)
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych −
obojczyk (leczenie stawu rzekomego)
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych − kość
ramienna (leczenie stawu rzekomego)
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych − kość
promieniowa lub łokciowa
(leczenie stawu rzekomego)
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych − kości
nadgarstka i śródręcza
(leczenie stawu rzekomego)
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych − kość
udowa
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych − rzepka
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych − kość
piszczelowa lub strzałkowa
Przeszczep kostny / wszczepienie materiałów kościozastępczych − kości
stępu i śródstopia
Usunięcie martwicy chrzęstno-kostnej
z kości kończyn
Miejscowe wycięcie zmiany kości ramiennej
Miejscowe wycięcie zmiany kości promieniowej lub łokciowej
Miejscowe wycięcie zmiany kości ręki
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Inne operacje ortopedyczne

Leczenie kamicy moczowej

Operacje dróg moczowych
i cewki moczowej

Operacje jąder, powrózka nasiennego,
prącia

Miejscowe wycięcie zmiany kości udowej
Miejscowe wycięcie zmiany rzepki
Miejscowe wycięcie zmiany kości piszczelowej lub strzałkowej
Miejscowe wycięcie zmiany kości stępu lub śródstopia
Operacja ganglionów ręki
Kruszenie kamieni falą uderzeniową pozaustrojową ESWL
Przezcewkowe kruszenie kamieni
w cewce moczowej
Przezcewkowe kruszenie kamieni
w pęcherzu / przezcewkowe usunięcie kamieni z pęcherza moczowego
Usunięcie kamieni z miedniczki i kielicha nerki (PCNL lub przez nacięcie
miedniczki nerkowej)
Usunięcie kamieni z górnego odcinka moczowodu (laparoskopowo lub
URSL)
Usunięcie kamieni z dolnego odcinka moczowodu (laparoskopowo lub
URSL)
Przezcewkowe wycięcie zastawki
lub zwężenia cewki moczowej
Wycięcie torbieli okołocewkowej
Endoskopowe rozcięcie/nacięcie cewki moczowej
Endoskopowe rozszerzenie ujścia zewnętrznego cewki moczowej
Endoskopowe usunięcie przeszkody lub ciała obcego z moczowodów
Endoskopowe usunięcie zmian
w moczowodach
Operacja wodniaka jądra
Operacja wodniaka powrózka nasiennego
Usunięcie torbieli nasiennej
Wycięcie jądra (z moszny)
Wycięcie najądrza
Operacja stulejki – grzbietowo-boczne nacięcie napletka
Operacja żylaków powrózka nasiennego laparoskopowa lub klasyczna

Dla osób, które nie ukończyły 17 roku życia
Operacje sutka
Wycięcie zmiany sutka
Wycięcie śledziony
Operacje śledziony
Wycięcie zmiany/torbieli śledziony
Usunięcie zmian skórnych do 1,5 cm
Inne zabiegi chirurgiczne

Usunięcie ciała obcego ze skóry
Wycięcie węzłów chłonnych pachowych
Wycięcie polipów nosa

Operacje zatok i jamy nosowej

Operacja zatok metodą Cladwell-Luca
Punkcja zatoki
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Operacje szyi

Usunięcie węzła chłonnego szyi
Wycięcie polipów w uchu środkowym
Nacięcie błony bębenkowej i biopsja zmiany chorobowej w uchu
środkowym

Operacje ucha

Nacięcie błony bębenkowej i założenie drenu przez błonę bębenkową
w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
Oczyszczanie ucha środkowego metodą odsysania
Nacięcie błony bębenkowej w znieczuleniu
Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki

Operacje ślinianek

Wycięcie ślinianki przyusznej
Wycięcie ślinianki podżuchwowej
Szycie ścięgien zginaczy ręki − szew pierwotny
Szycie ścięgien zginaczy ręki − szew wtórny (odroczony)

Operacje stawów

Zeszycie ścięgna Achillesa
Szycie ścięgna mięśnia czworogłowego uda / plastyka mięśnia
czworogłowego

Operacje kości

Usunięcie martwicy chrzęstno-kostnej
z kości kończyn
Zespolenie trzonu kości ramiennej zewnętrznym stabilizatorem (płyta)
Zespolenie trzonu kości ramiennej stabilizacją wewnętrzną (gwóźdź)
Zespolenie oddzielonej nasady kości ramiennej
Zespolenie otwarte złamania kości ramiennej bez wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie złamania obojczyka stabilizacją wewnętrzną
Zespolenie otwarte złamania obojczyka bez wewnętrznej stabilizacji

Operacje złamań kończyn

Zespolenie oddzielonej nasady obojczyka
Zespolenie złamania w obrębie przedramienia zewnętrznym stabilizatorem
Zespolenie złamania w obrębie przedramienia stabilizacją wewnętrzną
Zespolenie otwarte złamania kości przedramienia bez wewnętrznej
stabilizacji
Zespolenie oddzielonej nasady kości promieniowej lub łokciowej
Zespolenie złamania w obrębie kości nadgarstka lub śródręcza stabilizacją
wewnętrzną
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Zespolenie otwarte złamania kości nadgarstka lub śródręcza bez
wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie złamania kości paliczków dłoni stabilizacją wewnętrzną
Zespolenie otwarte złamania kości paliczków bez wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie kości udowej zewnętrznym stabilizatorem (płyta)
Zespolenie kości udowej stabilizacją wewnętrzną
Zespolenie otwarte kości udowej bez wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie oddzielonej nasady kości udowej
Zespolenie rzepki zewnętrznym stabilizatorem
Zespolenie rzepki wewnętrzną stabilizacją
Zespolenie otwarte rzepki bez wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie piszczeli lub strzałki zewnętrznym stabilizatorem
Zespolenie piszczeli lub strzałki wewnętrzną stabilizacją
Zespolenie otwarte piszczeli lub strzałki bez wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie oddzielonej nasady kości piszczelowej lub strzałkowej
Zespolenie kości stępu lub śródstopia
przy użyciu zewnętrznego stabilizatora
Zespolenie kości stępu lub śródstopia wewnętrzną stabilizacją
Zespolenie kości paliczków stopy bez wewnętrznej stabilizacji
Zespolenie kości paliczków stopy wewnętrzną stabilizacją
Operacje dróg moczowych

Endoskopowe usunięcie przeszkody lub ciała obcego z moczowodów

i cewki moczowej

Endoskopowe usunięcie zmian
w moczowodach
Wycięcie jądra (z moszny)
Wycięcie najądrza

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 149:
Dotyczy: OPZ, X Zakres usług - Medycyna Pracy, ustęp 10
W celu prawidłowej kalkulacji oferty zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji jaka ilość i rodzaj
szczepień ochronnych niezbędnych do wykonania pracy na terenie RP została zrealizowana w okresie
ostatnich 12 miesięcy.
Jednocześnie w ramach doprecyzowania prosimy o potwierdzenie, iż realizacja szczepień przez
Wykonawcę ma być zgodna z zaleceniami wymienionymi w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW
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z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień
ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących
pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności ( Dz.U. z 2012 r. poz. 40)
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.
Pytanie 150:
Pytanie dotyczące ceny oferty badanej i formularza ofertowego
Ze względu na możliwą różną interpretację przez każdego z Wykonawców dotyczącą metodologii
liczenia ceny oraz uzupełnia formularza ofertowego zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi
na poniższe pytania:
1. C(i) = cena oferty badanej
Ponieważ Wykonawca nie odnalazł wzoru na cenę badanej oferty zwracamy się z prośbą
o potwierdzenie, iż jest to suma wynikającą z dodania pozycji z formularza ofertowego tj.:
 Wartość brutto [kol. 7 + kol. 9] z Tabela 1. Medycyna pracy oraz Wartość brutto [kol. 7 + kol.
9] z wiersza RAZEM WARIANT I z Tabela 2. Wariant I oraz Wartość brutto [kol. 7 + kol. 9]
z wiersza RAZEM WARIANT II Tabela 3. WARIANT II oraz Wartość brutto [kol. 7 + kol. 9]
z wiersza RAZEM WARIANT III z Tabela 4. WARIANT III
2. Przewidywana ilość pakietów Pracowniczych-Zamawiający w formularzu ofertowym,
w Tabela 2. Wariant I, Tabela 3. WARIANT II, Tabela 4. WARIANT III podał cyfrę 1.
Prosimy o potwierdzenie, iż podana ilość jest prawidłowa
3. Prosimy o informacje, czy w kolumnie „Kwota miesięczna za jeden pakiet w złotych netto”
w kolumnie (L.P.) nr 1 „pracowniczy” dla Tabela 2. Wariant I, Tabela 3. WARIANT II oraz Tabela
4. WARIANT III, Tabela 5 Wariant VIP Wykonawca powinien podać cenę, która nie uwzględnia
ceny za Medycynę Pracy, a obejmuje tyko dodatkowe świadczenia poza Medycyną Pracy, czy
też powinna być to suma opłat za Medycynę Pracy oraz dodatkowe świadczenia wynikające
z zakresu wariantu pracowniczego
4. Prosimy o informacje, czy w kolumnie „Kwota miesięczna za jeden pakiet w złotych netto”
w kolumnie (L.P.) nr 2 „partnerski” dla Tabela 2. Wariant I, Tabela 3. WARIANT II oraz Tabela
4. WARIANT III, Tabela 5 Wariant VIP Wykonawca powinien podać cenę, wyłącznie wariantu
partnerskiego (dopłatę za 1 członka rodziny) czy uwzględnić w nim również stawkę za
pracownika (część składowa medycyna pracy + dodatkowe świadczenia medyczne)
5. Prosimy o informacje, czy w kolumnie „Kwota miesięczna za jeden pakiet w złotych netto”
w kolumnie (L.P.) nr 3 ”rodzinny” dla Tabela 2. Wariant I, Tabela 3. WARIANT II oraz Tabela 4.
WARIANT III, Tabela 5 Wariant VIP Wykonawca powinien podać cenę, wyłącznie wariantu
rodzinnego (dopłatę za wszystkich członków rodziny) czy uwzględnić w nim również stawkę za
pracownika (część składowa medycyna pracy + dodatkowe świadczenia medyczne)
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie podpunktu 1 na cenę brutto oferty składają się następujące
składowe: Wartość brutto [kol. 7 + kol. 9] z Tabela 1. Medycyna pracy oraz Wartość brutto [kol. 7 +
kol. 9] z wiersza RAZEM WARIANT I z Tabela 2. Wariant I oraz Wartość brutto [kol. 7 + kol. 9] z wiersza
RAZEM WARIANT II Tabela 3. WARIANT II oraz Wartość brutto [kol. 7 + kol. 9] z wiersza
RAZEM WARIANT III z Tabela 4. WARIANT III oraz Wartość brutto [kol.7 + kol.9] z wiersza RAZEM
WARIANT VIP z Tabela 5. WARIANT VIP.
W zakresie pytania 2 Wykonawcy, Zamawiający potwierdza podane ilości w Pakiecie pracowniczym
w Wariantach: I, II i III.
W zakresie podpunku 3 pytania Wykonawcy, Zamawiający informuje, że tylko Tabela 1 dotyczy
Medycyny Pracy. Pozostałe Tabele obejmują dodatkowe świadczenia, poza Medycyną Pracy, a więc
Wykonawca nie uwzględnia w nich już ceny za Medycynę Pracy.
W zakresie podpunku 4 pytania Wykonawcy, Zamawiający informuje, że w kolumnie „Kwota
miesięczna za jeden pakiet w złotych netto” w kolumnie (L.P.) nr 2 „partnerski” dla Tabela 2. WARIANT
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I, Tabela 3. WARIANT II oraz Tabela 4. WARIANT III, Tabela 5 WARIANT VIP Wykonawca powinien podać
cenę dla wariantu partnerskiego, tj. cenę obejmującą wszystkie osoby objęte pakietem partnerskim.
Zamawiający informuje jednocześnie, że pozycja ta nie obejmuje stawki za pracownika w zakresie
objętym Medycyną Pracy (cenę za Medycyny Pracy należy podać w Tabeli nr 1).
W zakresie podpunku 5 pytania Wykonawcy, Zamawiający informuje, że w kolumnie „Kwota
miesięczna za jeden pakiet w złotych netto” w kolumnie (L.P.) nr 3 ”rodzinny” dla Tabela 2. WARIANT
I, Tabela 3. WARIANT II oraz Tabela 4. WARIANT III, Tabela 5 WARIANT VIP Wykonawca powinien podać
cenę dla wariantu rodzinnego, tj. cenę obejmującą wszystkie osoby objęte pakietem rodzinnym.
Zamawiający informuje jednocześnie, że pozycja ta nie obejmuje stawki za pracownika w zakresie
objętym Medycyną Pracy (cenę za Medycyny Pracy należy podać w Tabeli nr 1).
Załączniki:
1. Ogólne warunki świadczenia usług (w związku z pytaniami nr 127 i 128).
2. Tabelka odnośnie wysokości rotacji zewnętrznej (w związku z pytaniem nr 14).
3. Formularz Oferty wraz z załącznikami po zmianach.
W związku z powyższymi odpowiedziami zmianie ulegają odpowiednio zapisy zawarte
w Rozdziale I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców, Rozdziale II SWZ – OPZ oraz Rozdziale III SWZ –
Projektowane Postanowienia Umowy oraz Rozdziale IV – Formularz Oferty wraz z załącznikami.
Niniejsze zmiany stanowią integralną część SWZ.
W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny
/-/
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OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
NR 1/2018
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.

3.
4.
5.

i zmniejszenia lub czasowego ustąpienia objawów, lub będący
przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed Datą
uzyskania uprawnień.

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia
Usług (zwanych dalej „OWŚU”),
z siedzibą w Warszawie (zwany dalej
zawiera
Umowy
Opieki
Medycznej
z
osobami
fizycznymi
prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi
lub
jednostkami
organizacyjnymi
nieposiadającymi
osobowości prawnej (zwanymi dalej „Pracodawcami”).
Umowa Opieki Medycznej (dalej zwana „Umową”), zawierana
jest na rachunek osób trzecich, będących osobami fizycznymi
(zwanymi dalej „Osobami Uprawnionymi”), na warunkach
określonych w Umowie.
Za zgodą stron, do Umowy mogą zostać wprowadzone
warunki szczególne, odbiegające od postanowień niniejszych
OWŚU, które mają pierwszeństwo przed zapisami OWŚU.
Wszelkie regulacje odbiegające od postanowień niniejszych
OWŚU oraz warunki szczególne wymagają formy pisemnej
pod rygorem ich nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w OWŚU lub warunkach
szczególnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie
obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
DEFINICJE

6)

Choroba
wrodzona
–
zaburzenie
budowy
i/lub
funkcjonowania organizmu na każdym etapie rozwoju
płodowego, w szczególności choroby obecne przy urodzeniu,
wady wrodzone rozpoznane na każdym etapie życia, choroby
uwarunkowane genetycznie oraz konsekwencje zdrowotne
wynikające z wszystkich wymienionych stanów.

7)

Data uzyskania uprawnień – data wskazana przez
Pracodawcę, od której Osoba Uprawniona nabywa prawo do
korzystania z Usług medycznych w ramach danego Programu
Opieki Medycznej.

8)

Deklaracja przystąpienia – oświadczenie, sporządzone na
udostępnionym przez
formularzu, zawierające
zgodę Osoby Uprawnionej na objęcie opieką medyczną na
warunkach określonych w Umowie oraz wskazanie
pozostałych Osób Uprawnionych.

9)

Hot Line
– 24-godzinna usługa telefoniczna,
w ramach której Osoba Uprawniona może uzyskać pomoc
w razie Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku,
zgodnie z przysługującym Programem Opieki Medycznej.

10) Implant - element wykonany z biomateriału, umieszczony w
Przez użyte w niniejszych OWŚU pojęcia rozumie się:

1)

Centrum
w sieci franczyzowej
szpitali

– Placówka Medyczna należąca do
. i/lub Placówka Medyczna będąca
z wyłączeniem

2)

Centrum Obsługi Klienta – infolinia, w ramach której Osoba
Uprawniona może umówić termin i miejsce uzyskania Usługi
medycznej lub uzyskać informacje na temat opieki medycznej.

3)

Chirurgia 1 dnia – usługi medyczne wykonywane w trybie
hospitalizacji jednodniowej (maksymalny pobyt związany z
przyjęciem i wypisem ze szpitala do 24 godzin). Usługi te
mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym lub
nasiękowym (w okolicę zabiegu, krótkotrwałym znieczuleniu
dożylnym lub w innym rodzaju znieczulenia, które nie wymaga
intubacji dotchawiczej, zastosowania maski krtaniowej, lub
innego zapewnienia drożności dróg oddechowych.),
Podstawą wykonania usługi Chirurgii 1 dnia objętej Zakresem
świadczeń jest skierowanie wystawione przez lekarza
Centrum
Jeżeli ze względu na wiek lub stan
zdrowia Osoby Uprawnionej oraz zmianę standardów
dostarczenia usługi i wytycznych postępowania medycznego
do wykonania usługi konieczne będzie znieczulenie
z intubacją dotchawiczą, maską krtaniową lub innym rodzajem
znieczulenia wymagającego zapewnienia drożności dróg
oddechowych i/lub pobytu w szpitalu przekraczającym 24
godziny, wówczas nie podlega ona zakresowi Chirurgii 1 dnia
i w ramach tego zakresu nie będzie świadczona. W
rozumieniu definicji jest wtedy Usługą szpitalną

4)

5)

Choroba – stan zdrowia Osoby Uprawnionej, który zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy medycznej, wymaga leczenia lub
diagnostyki.
Choroba przewlekła – dający objawy lub zdiagnozowany lub
leczony - w okresie 12 miesięcy przed Datą uzyskania
uprawnień - stan chorobowy charakteryzujący się powolnym
rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, wymagający
stałego lub okresowego leczenia ambulatoryjnego i/lub
rehabilitacji, charakteryzujący się okresami zaostrzenia

organizmie w celu uzupełnienia lub zastąpienia tkanek
narządu (albo jego części) lub w celu spełniania (albo
wspomagania) ich funkcji oraz w celu wykonania danej
procedury medycznej. Za implanty uważa się m.in. protezy
stawów, sztuczne więzadła, protezy naczyniowe, filtry
naczyniowe, soczewki, stenty metalowe i powlekane,
stymulatory serca.

11) Materiały/instrumenty

medyczne
potrzebne
śródoperacyjnie - elementy wykonane z materiału
tkankowego lub biomateriału umieszczone w organizmie w
celu uzupełnienia tkanek narządu lub w celu wspomagania ich
funkcji, a których wprowadzenie jest etapem wykonania danej
procedury a nie jej celem.

12) Nagłe zachorowanie – stan chorobowy powstały w sposób
nagły

i niezamierzony,
w
okresie
odpowiedzialności
bezpośrednio zagrażający życiu lub zdrowiu Osoby
Uprawnionej, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy
lekarskiej i poddania się leczeniu.

13) Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie, wywołane
wyłącznie przyczyną zewnętrzną, powstałe w okresie
odpowiedzialności
w wyniku którego Osoba
Uprawniona, niezależnie od swojej woli, doznała fizycznych
obrażeń ciała. Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się
zawału serca, udaru mózgu, czy jakichkolwiek innych chorób,
w tym występujących nagle. Umową objęte są bezpośrednie
następstwa Nieszczęśliwego wypadku, to znaczy takie, które
wystąpiły i podlegały diagnostyce i/lub leczeniu w terminie
7 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku.

14) Obszar udzielania świadczeń – obszar, w obrębie którego
świadczone są usługi Pogotowia Ratunkowego oraz wizyty
w miejscu zachorowania. Informacja o aktualnym Obszarze
udzielania świadczeń każdej z ww. usług dostępna jest na
stronie internetowej www.
.pl oraz pod numerem
Centrum Obsługi Klienta.

15) Okres hospitalizacji – czas przebywania Osoby Uprawnionej
w Szpitalu, liczony w dobach, nie dłuższy niż 60 dni w każdych
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12 miesiącach obowiązywania Umowy, przy czym każda
rozpoczęta doba uważna jest za pełną.

25) Program Opieki Rodzinnej – Program Opieki Medycznej
obejmujący Osobę Uprawnioną Główną oraz wskazane przez
nią Osoby Uprawnione.

16) Okres karencji – okres, w trakcie którego odpowiedzialność
jest wyłączona w odniesieniu do Procedur
wysokospecjalistycznych, Chirurgii 1 dnia oraz Usług
szpitalnych.

17) Osoba Uprawniona – osoba fizyczna, która z Datą uzyskania
uprawnień nie przekroczyła 67. roku życia, a w przypadku
dzieci – 25. roku życia, na rachunek której zawarto Umowę.
W przypadku osób objętych opieką Programem Zdrowie
Senior Osobą Uprawnioną jest osoba fizyczna, która z Datą
uzyskania uprawnień ukończyła 67 rok życia. W przypadku
zakresu świadczeń Dental 10, 20, 50 Osobą Uprawnioną jest
osoba fizyczna, która z Datą uzyskania uprawnień ukończyła
16 rok życia (lecz nie przekroczyła 67 roku życia, a w
przypadku dzieci – 25 roku życia)

18) Osoba Uprawniona Główna – Osoba Uprawniona, będąca
Pracownikiem Pracodawcy, wskazująca pozostałe Osoby
Uprawnione (o ile Umowa obejmuje Programy Opieki
Rodzinnej i/lub Programy Opieki Partnerskiej), tj.
pełnoletniego partnera Osoby Uprawnionej Głównej
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
(współmałżonek, konkubent) i/lub dzieci, tj. dzieci własne lub
przysposobione Osoby Uprawnionej Głównej i/lub partnera,
zamieszkujące na stałe w gospodarstwie domowym Osoby
Uprawnionej Głównej i będące na jej utrzymaniu.

19) Placówka Medyczna – działający zgodnie z prawem
obowiązującym w Polsce podmiot uprawniony do udzielania
świadczeń zdrowotnych, tj. przedsiębiorstwo podmiotu
leczniczego, osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny, tj.
osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona
jest do udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym lekarz,
pielęgniarka, położna w ramach indywidualnej praktyki lub
indywidualnej
specjalistycznej
praktyki)
oraz
osoba
legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do
udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub
w określonej dziedzinie medycyny, grupowa praktyka
lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, gdzie
Osoba Uprawniona może uzyskać Usługę medyczną.

20) Placówka Medyczna

21) Pracodawca – podmiot zawierający Umowę i zobowiązany
do zapłaty Wynagrodzenia, zgodnie z terminami i na
warunkach przewidzianych w Umowie.

22) Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie
umowy
o pracę,
powołania,
wyboru,
mianowania,
spółdzielczej umowy o pracę lub innej umowy, której
przedmiotem jest świadczenie pracy lub współpraca, a także
osoba fizyczna będąca członkiem albo wspólnikiem jednostki
organizacyjnej będącej Pracodawcą.
Opieki Medycznej –
przysługujący Osobie Uprawnionej.

zakres

zastępujący część ciała lub narząd.

27) Przeszczep - komórki, tkanki (np. skóra, rogówka, kości) lub
narząd (np. serce, nerka) pobrane od dawcy, podlegające
chirurgicznemu przeszczepieniu do organizmu biorcy, także w
ramach jednej osoby (autoprzeszczepy).
wysokospecjalistyczne
–
diagnostyczne
i lecznicze Usługi medyczne wymienione w Zakresie
świadczeń, wykonywane ze wskazań medycznych, których
wykonanie wymaga specjalistycznej sali zabiegowej, zarówno
w warunkach ambulatoryjnych jak i
w trybie hospitalizacji
jednodniowej - tzw. chirurgii 1 dnia (maksymalny pobyt w
szpitalu do 24 godzin). Procedury wysokospecjalistyczne
mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym lub
nasiękowym (w okolicę zabiegu), krótkotrwałym znieczuleniu
dożylnym lub w innym rodzaju znieczulenia, które nie wymaga
intubacji dotchawiczej, zastosowania maski krtaniowej, lub
innego zapewnienia drożności dróg oddechowych.), Podstawą
wykonania
Procedury
wysokospecjalistycznej
objętej
Zakresem świadczeń jest skierowanie wystawione przez
lekarza Centrum
Jeżeli ze względu na wiek lub
stan zdrowia Osoby Uprawnionej oraz zmianę standardów
dostarczenia usługi i wytycznych postępowania medycznego
do wykonania Procedury wysokospecjalistycznej konieczne
będzie znieczulenie z intubacją dotchawiczą, maską krtaniową
lub innym rodzajem znieczulenia wymagającego zapewnienia
drożności dróg oddechowych i/lub pobytu w szpitalu
przekraczającego 24 godziny, wówczas nie podlega ona
zakresowi Procedur specjalistycznych i w ramach tego zakresu
nie będzie świadczona. W rozumieniu definicji jest wtedy
Usługą szpitalną.

28) Procedury

29) Rocznica umowy – dzień w każdym roku obowiązywania
Umowy, odpowiadający dacie wejścia w życie Umowy, a jeżeli
nie ma takiego dnia w danym roku – ostatni dzień miesiąca
kalendarzowego poprzedzający tę datę.

30) Rocznica uzyskania uprawnień - dzień w każdym roku

– Centra

oraz
Placówki Medyczne, z którymi
zawarł
umowy o współpracy. Aktualna lista Placówek Medycznych
wraz z zakresem świadczeń udzielanych w każdej
z
nich,
jest
dostępna
na
stronie
internetowej
www.
pl oraz pod numerem Centrum Obsługi
Klienta.

23) Program

26) Proteza – element wykonany z materiału sztucznego

świadczeń

24) Program Opieki Partnerskiej – Program Opieki Medycznej
obejmujący Osobę Uprawnioną Główną oraz jedną wskazaną
przez nią Osobę Uprawnioną.

obowiązywania Umowy, odpowiadający Dacie uzyskania
uprawnień przez Osobę Uprawnioną w ramach aktualnego
Programu Opieki Medycznej, a jeżeli nie ma takiego dnia w
danym roku – ostatni dzień miesiąca kalendarzowego
poprzedzający tę datę.

31) Specjalistyczna sala zabiegowa – sala przeznaczona do
wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych przez
wykwalifikowany personel, wyposażona w urządzenia i
narzędzia niezbędne do ich wykonania i zapewniające
podwyższone bezpieczeństwo świadczenia usług (np.
możliwość wykonania znieczulenia innego niż potrzebne do
Zabiegów ambulatoryjnych).

32) Szpital – działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, przedsiębiorstwo
podmiotu leczniczego typu zamkniętego, udzielające
całodobowych świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowaną
kadrę medyczną, posiadające odpowiednie zaplecze do
prowadzenia diagnostyki i leczenia operacyjnego, gdzie Osoba
Uprawniona może uzyskać Usługę szpitalną. Za Szpital nie
uznaje się ośrodków pomocy społecznej, ośrodków leczenia
uzależnień,
hospicjów,
sanatoriów,
ośrodków
wypoczynkowych, ośrodków rehabilitacyjnych, szpitalnych
oddziałów
rehabilitacyjnych,
zakładów
lecznictwa
uzdrowiskowego (w tym szpitali uzdrowiskowych).
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przeprowadzenia i może być zastąpione przez inne środki bez
istotnego wpływu na skuteczność i bezpieczeństwo wykonania
danej procedury medycznej.

33) Umowa – umowa zawarta na podstawie niniejszych OWŚU.
34) Uprawianie sportu amatorsko - uprawianie sportu wyłącznie
w celu utrzymania lub regeneracji sił, rekreacyjnie, jako forma
czynnego wypoczynku.

35) Uprawianie sportu wyczynowo - regularne i/lub intensywne

42) Wynagrodzenie – kwota netto należna

43) Zabiegi ambulatoryjne – diagnostyczne i lecznicze Usługi
medyczne wymienione w odpowiednim Zakresie świadczeń,
wykonywane ze wskazań medycznych, w znieczuleniu
miejscowym lub nasiękowym (w okolicę zabiegu),
w warunkach sali zabiegowej placówki ambulatoryjnej
(przychodni), odbywające się na podstawie skierowania
wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej
Usługa nie podlega zakresowi Zabiegów ambulatoryjnych i w
ramach tego zakresu nie będzie świadczona jeżeli ze względu
na wiek lub stan zdrowia Osoby Uprawnionej oraz zmianę
standardów dostarczenia usługi i wytycznych postępowania
medycznego do jej skutecznego i bezpiecznego wykonania
niezbędna będzie Specjalistyczna sala zabiegowa lub inny
rodzaj znieczulenia. W zależności od warunków koniecznych
do wykonania usługi będzie ona traktowana jako Procedura
wysokospecjalistyczna, Chirurgia 1 dnia lub Usługa szpitalna i
może być wykonana wyłącznie w ramach Zakresu świadczeń
obejmującego te usługi.

treningi przy jednoczesnym udziale w zawodach lub
imprezach, obozach kondycyjnych lub szkoleniowych. Za
wyczynowe uprawianie sportu rozumie się również uprawianie
sportu w ramach przynależności do klubów sportowych lub
związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu
czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu.

36) Uprzednio występujący stan zdrowia – nawracające lub
przewlekłe choroby, z powodu których - w okresie 12 miesięcy
przed Datą uzyskania uprawnień - Osoba Uprawniona była
leczona lub uzyskała poradę lekarską lub przebyła zabieg
chirurgiczny. Za Uprzednio występujący stan zdrowia uznaje
się także ciążę stwierdzoną przed Datą uzyskania uprawnień.

37) Usługa medyczna – badanie lekarskie, medyczne lub
diagnostyczne, procedura ambulatoryjna, rehabilitacyjna lub
hospitalizacyjna, wymieniona w Zakresie świadczeń, mająca
na celu utrzymanie, przywrócenie lub poprawę stanu zdrowia
Osoby Uprawnionej, w tym także działania profilaktyczne.

od

Pracodawcy z tytułu Umowy.

44) Zakres świadczeń – Usługi medyczne przysługujące Osobie
Uprawnionej w ramach Umowy.

38) Usługa

szpitalna – Usługa medyczna, wymieniona
w odpowiednim Zakresie świadczeń, obejmująca proces
diagnostyki i/lub leczenia przeprowadzony w warunkach
szpitalnych, wymagający stałego nadzoru lekarskiego
i pielęgniarskiego. Za Usługę szpitalną rozumie się również
usługi
wymienione
w
zakresie
Procedur
wysokospecjalistycznych, Chirurgii 1 dnia i
Zabiegów
ambulatoryjnych, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia
Osoby Uprawnionej oraz zmianę standardów dostarczenia
usługi i wytycznych postępowania medycznego, będą
wymagały znieczulenia z intubacją dotchawiczą, maską
krtaniową lub innego rodzaju znieczulenia wymagającego
zapewnienia drożności dróg oddechowych i/lub pobytu w
szpitalu przekraczającego 24 godziny.

§ 3.
PRZEDMIOT I ZAKRES OPIEKI MEDYCZNEJ

1.

2.
3.

39) Usługa szpitalna planowa – przyjęcie do szpitala w
ustalonym wcześniej terminie, do ustalonego wcześniej
Oddziału/Kliniki, poprzedzone badaniami diagnostycznymi,
uzasadniającymi rozpoznanie i wizytami kwalifikującymi do
określonego sposobu leczenia, nie wymagające zastosowania
pomocy w Izbie Przyjęć lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
i podejmowania decyzji o przyjęciu w trybie nagłym.
Odłożenie czasu realizacji usługi szpitalnej w trybie planowym
nie skutkuje bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia.

40) Wskazania medyczne - wystąpienie okoliczności, w których
dane postępowanie prowadzone w celach diagnostycznoleczniczych jest uzasadnione z medycznego punktu widzenia
tzn. oparte na udowodnionej wiedzy medycznej, w tym
szczególnie na wytycznych i standardach postępowania.
Wskazania medyczne mogą dotyczyć wykonania badań,
konsultacji
specjalistycznych,
przepisania
leków,
hospitalizacji, wykonania zabiegu/procedury, wystawienia
orzeczenia o niezdolności do pracy, profilaktyki, mogą
również określać pilność danego działania i warunki
dostarczenia usługi. Wskazania medyczne są weryfikowane
przez

41) Wysokospecjalistyczne materiały medyczne - elementy
wykonane z materiału tkankowego lub biomateriału
wykorzystywane
w
trakcie
wykonywania
procedury
medycznej, a których wykorzystanie nie jest konieczne do jej

Opieka
medyczna
obejmuje
udostępnienie
Osobom
Uprawnionym Usług medycznych ze wskazań medycznych w
Placówkach Medycznych
w okresie obowiązywania
Umowy, zgodnie z wybranym Programem Opieki Medycznej i
na zasadach określonych w OWŚU oraz Umowie.
Program
Opieki
Medycznej
przysługujący
Osobom
Uprawnionym jest określony w Umowie.
zastrzega sobie prawo do zmiany, w trakcie
obowiązywania Umowy, Placówek Medycznych
,
z następujących ważnych powodów:
a) rozwiązanie umowy z Placówką Medyczną
b) czasowe zaprzestanie działalności całkowicie lub
w zakresie
niektórych
jednostek
lub
komórek
organizacyjnych Placówki Medycznej
c) wykreślenie Placówki Medycznej
z właściwego
rejestru w całości lub części
d) ogłoszenie lub zarządzenie likwidacji, przekształcenia lub
upadłości Placówki Medycznej
e) uzyskanie przez nową placówkę medyczną statusu
Placówki Medycznej
w rozumieniu OWŚU

Aktualny wykaz Placówek Medycznych
stronie internetowej www
.pl
Centrum Obsługi Klienta.

4.

oraz

dostępny jest na
pod numerem

Umowa może zostać zawarta na rzecz grupy liczącej minimum
21 Osób Uprawnionych Głównych.
§ 4.
OGRANICZENIA OPIEKI MEDYCZNEJ

1.

Opieka medyczna
nie dotyczy sytuacji, w których
Usługa medyczna dotycząca Osoby Uprawnionej miała na
celu, była wynikiem lub była spowodowana:
a) zakażeniem wirusem HIV lub chorobą AIDS,
b) diagnostyką, leczeniem, zabiegiem lub operacją związaną
ze zmianą płci,
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diagnostyką, leczeniem, zabiegiem lub operacją
z zakresu:

stomatologii, chirurgii szczękowej (z wyjątkiem
usług ujętych w Programie Opieki Medycznej),

chirurgii plastycznej i/lub rekonstrukcyjnej (z
wyjątkiem bezwzględnych wskazań medycznych,
gdy niewykonanie danej procedury może stanowić
zagrożenie zdrowia fizycznego lub życia),

medycyny estetycznej lub kosmetyki,
- w tym także w przypadku, gdy wykonanie powyższych
procedur było związane z leczeniem następstw
Nieszczęśliwego wypadku, niezależnie od daty jego
wystąpienia,
d) prowadzeniem przewlekłego leczenia dializacyjnego,
e) transplantacją organów lub tkanek (pochodzenia
naturalnego
lub
sztucznego),
w
tym
także
z wykorzystaniem autoprzeszczepu (z wyłączeniem:
wykonywanych śródoperacyjnie w trakcie jednego
zabiegu, wymienionych poniżej:

przeszczepów własnych: ścięgien, chrząstek, skóry,
powięzi, naczyń krwionośnych,

przeszczepów alogenicznych: kości mrożonej,
opony twardej, których koszt pokrywa
lub użycia hodowli komórkowych lub prowadzeniem
leczenia immunosupresyjnego,
f) wysokospecjalistycznym
leczeniem
chorób
nowotworowych,
w
szczególności
stosowaniem
chemioterapii, radioterapii lub termoablacji/embolizacji,
g) prowadzeniem leczenia uznanego z medycznego punktu
widzenia za eksperymentalne lub o nieudowodnionej
skuteczności,
h) zamierzonym samookaleczeniem, próbą samobójczą lub
narażaniem się na niepotrzebne niebezpieczeństwo
(poza próbą ratowania życia drugiego człowieka),
i) pozostawaniem pod wpływem narkotyków lub innych
środków odurzających lub stanem nietrzeźwości w
rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 1992 r. o
wychowaniu
w
trzeźwości
i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
j) pozostawaniem pod wpływem leków ograniczających
zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego lub
obsługi maszyn i urządzeń, o ile zgodnie z informacją
podaną przez producenta leku jego zażycie wpływa na
zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych,
k) prowadzeniem pojazdu mechanicznego lub innego
pojazdu, jeżeli Osoba Uprawniona nie posiadała
uprawnień do jego prowadzenia lub jeżeli Osobie
Uprawnionej zatrzymano czasowo lub na stałe
dokumenty potwierdzające te uprawnienia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a także jeśli pojazd
mechaniczny nie spełniał wynikających z odrębnych
przepisów wymogów dotyczących jego użytkowania, tj.
jeśli pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku
pojazdów podlegających rejestracji – jeśli nie posiadał
ważnego badania technicznego,
l) wypadkiem, urazem lub chorobą powstałą w związku ze
służbą wojskową i/lub w jednostkach paramilitarnych,
działaniami wojennymi, udziałem w misjach pokojowych
lub stabilizacyjnych, aktem terroru lub czynnym udziałem
w zamieszkach, rozruchach lub aktach przemocy lub
w czasie stanu wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski
żywiołowej,
m) uprawianiem amatorsko lub wyczynowo sportów
ekstremalnych, tj. sportów, których uprawianie wiąże się
z wysokim prawdopodobieństwem doznania urazu,
wymagających ponadprzeciętnych zdolności fizycznych
lub psychicznych oraz odpowiedniego przygotowania,
w szczególności związanych z:

wykorzystaniem statków powietrznych (samolotów,
balonów, szybowców, paralotni),

c)



wykorzystaniem spadochronu, lotni lub paralotni,
w tym również wyposażonych w silnik,

speleologią i eksploracją jaskiń,

uprawianiem jakiejkolwiek sztuki walki,

nurkowaniem przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
raftingiem,
surfingiem,
windsurfingiem,
kitesurfingiem,

wyścigami samochodowymi i motocyklowymi,

sportami motorowymi i motorowodnymi, jazdą na
nartach i skuterach wodnych, jazdą na quadach,

kolarstwem górskim, bobslejami,

skokami na linie, bungee, skokami narciarskimi,

wspinaczką
górską,
skałkową,
lodową,
himalaizmem,

narciarstwem oraz jazdą na snowboardzie za
wyjątkiem
uprawianych
rekreacyjnie
na
wyznaczonych trasach,

hippiką za wyjątkiem uprawianej rekreacyjnie
w ramach stadniny koni,

myślistwem,

biegiem na dystansie powyżej 10 km.
W rozumieniu niniejszych OWŚU przez uprawianie sportu
ekstremalnego rozumie się także jednorazowe podjęcie lub
wykonanie takiej czynności bądź udział w zawodach sportowych
o ww. charakterze.
n) leczeniem w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach,
o) detoksykacją po użyciu narkotyków lub innych środków
odurzających, tytoniu lub alkoholu,
p) epidemią ogłoszoną lub potwierdzoną przez odpowiednie
organy administracji państwowej,
q) diagnostyką i leczeniem niepłodności w tym szczególnie
z wykorzystaniem metod wspomaganego rozrodu
(badaniami diagnostycznymi wykonywanymi w tym celu),
r) operacyjną korekcją wad wzroku,
s) wysokospecjalistycznym leczeniem chorób wrodzonych,
poza opieką ambulatoryjną przysługującą zgodnie ze
stosownym Zakresem świadczeń,
t) zakupem i wszczepieniem sztucznych organów i/lub
narządów,
u) porodem (z wyjątkiem usług ambulatoryjnych związanych
z prowadzeniem ciąży), jeżeli kobieta nie była objęta
Umową Opieki Medycznej przez okres co najmniej 12
miesięcy przed datą porodu,
v) przerwaniem ciąży (z powodów pozamedycznych).

2.

nie ponosi kosztów:
zakupu leków,
protez, implantów,
stymulatorów, rozruszników serca, zastawek, soczewek,
urządzeń korygujących (w tym zakupu okularów
optycznych i szkieł kontaktowych),
e) wysokospecjalistycznych materiałów medycznych z
wyjątkiem materiałów i instrumentów medycznych
potrzebnych śródoperacyjnie np.: drutów i prętów do
stabilizacji złamań, folii separacyjnej, kotwic i śrub
niewchłanialnych, płytek do zespoleń kostnych, siatki
przepuklinowej.
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Usług
szpitalnych,
Chirurgii
1
dnia
oraz
Procedur
wysokospecjalistycznych przeprowadzanych w czasie trwania
Okresu karencji.
Okres karencji, o którym mowa w § 4 ust. 3 wynosi 90 dni i
liczony jest od Daty uzyskania uprawnień przez Osobę
Uprawnioną, z wyłączeniem dzieci urodzonych w Szpitalu
, objętych Programem Opieki
w zakresie
usług szpitalnych w terminie 30 dni od daty urodzenia.
Jeżeli Usługa szpitalna, Chirurgii 1 dnia lub Procedura
wysokospecjalistyczna
jest
związana
z
Uprzednio

a)
b)
c)
d)

3.

4.

5.
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występującym stanem zdrowia, Okres karencji, o którym
mowa w § 4 ust. 3, wynosi 12 miesięcy i liczony jest od Daty
uzyskania uprawnień przez Osobę Uprawnioną.
6. W przypadku rozszerzenia Programu Opieki Medycznej
o Procedury wysokospecjalistyczne, Chirurgię 1 dnia i/lub
Usługi szpitalne, Okresy karencji, o których mowa w ust. 4-5,
są liczone od dnia objęcia Osoby Uprawnionej opieką
medyczną obejmującą Procedury wysokospecjalistyczne,
Chirurgię 1 dnia i/lub Usługi szpitalne.
7. Ograniczenie opieki medycznej, o której mowa w ust. 1 lit. a),
b), c), d), e), g), l), m), n,)
o), p), q) będzie miało
zastosowanie dla procedur ambulatoryjnych, Procedur
wysokospecjalistycznych, Chirurgii 1 dnia oraz Usług
szpitalnych
8. Ograniczenia opieki medycznej, o której mowa w ust. 1 lit. , f),
h), i), j), k), r), s), t), u), v) będzie miało zastosowanie
wyłącznie dla Procedur wysokospecjalistycznych, Chirurgii 1
dnia oraz Usług szpitalnych.
9. Ze
względu
na
rozwój
medycyny
lub
zmianę
standardu
udzielania
usług (wynikającą z
oceny
bezpieczeństwa pacjenta i zmniejszania ryzyka powikłań)
oraz wytycznych postępowania medycznego i metod
wykonywania badań laboratoryjnych, nazwa lub metoda
wykonywania usług dostępnych w ramach zakresu umowy
może ulec zmianie. W przypadku pojawienia się nowych
usług (w tym szczepionek), których dostarczenie będzie
związane z rozszerzeniem zakresu świadczeń – usługi te nie
będą dostępne w ramach zakresu umowy.
10. Usługi medyczne wykonywane są wyłącznie na rzecz osób
zgłoszonych przez Pracodawcę jako Osoby Uprawnione.
§ 5.
ZAWARCIE UMOWY I CZAS JEJ TRWANIA

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Umowa zostaje zawarta na
okres 12 miesięcy.
Jeżeli co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu, na jaki
została zawarta Umowa,
lub Pracodawca nie
poinformuje drugiej strony na piśmie, że nie przedłuży umowy
na kolejny okres, z zastrzeżeniem §10, ust. 6 i 7, Umowa
zostaje automatycznie przedłużona na kolejny taki sam okres.
W przypadku automatycznego przedłużenia Umowy, Usługi
medyczne określone w Umowie przysługują Osobom
Uprawnionym na zasadach dotychczasowych.
Pracodawca zobowiązany jest podać do wiadomości
wszystkie znane sobie okoliczności, o które
pytał przed zawarciem Umowy. Jeżeli Pracodawca
zawiera Umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży
również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności
jemu znane. W razie zawarcia Umowy mimo braku
odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności
uważa się za nieistotne.
W czasie trwania Umowy, Pracodawca zobowiązany jest
zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ust. 4.
Pracodawca zobowiązany jest zawiadamiać
o tych
zmianach niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
Obowiązki określone w ust. 4 i 5 spoczywają także na
Osobach Uprawnionych.
nie ponosi odpowiedzialności za skutki
okoliczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających,
nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia
ustępów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie
wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany Umową
i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym.
Zawierając Umowę, Pracodawca przekazuje
dane
Osób Uprawnionych ze wskazaniem, właściwego dla każdej
Osoby Uprawnionej, Programu Opieki Medycznej oraz miasta
świadczenia pracy wraz kodem pocztowym. Dane Osób
Uprawnionych obejmują: imię, nazwisko, numer PESEL, datę

urodzenia, płeć, adres zameldowania, zamieszkania lub
pobytu z kodem pocztowym oraz adres e- mail i numer
telefonu („Dane Osobowe do Celów Medycznych”).
9. Warunkiem objęcia Umową jest wypełnienie przez Osobę
Uprawnioną Deklaracji przystąpienia, która dostępna jest do
pobrania na stronie www
.pl.
10.
może odmówić zawarcia Umowy albo odmówić
zgody na objęcie zgłoszonej osoby opieką medyczną
informując o tym Pracodawcę przy uwzględnieniu przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, dóbr osobistych oraz
dokumentacji medycznej.
11. Przepisy ust. 8 – 10 stosuje się odpowiednio w razie
obejmowania Osoby Uprawnionej opieką w trakcie trwania
Umowy.
12. Opieka medyczna w stosunku do Osoby Uprawnionej
rozpoczyna się w dniu wskazanym przez Pracodawcę jako
Data uzyskania uprawnień, z zastrzeżeniem ust. 13 oraz po
upływie Okresu karencji.
13. Warunkiem rozpoczęcia opieki medycznej jest przekazanie
przez Pracodawcę danych, o których mowa w ust. 8, w formie
elektronicznej:
a) z wykorzystaniem zbioru Excel - nie później niż z 4dniowym wyprzedzeniem lub
b) przy użyciu aplikacji internetowej e-Member, jeśli taka
zostanie udostępniona przez
Zgłoszenie realizowane jest w terminie 4 dni roboczych od
dnia przekazania danych przez Pracodawcę z wykorzystaniem
zbioru Excel, a w przypadku dokonania zgłoszenia Osoby
Uprawnionej za pośrednictwem aplikacji internetowej eMember, z datą bieżącą lub ze wskazaną przez Pracodawcę
datą późniejszą14. Przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie objęcia opieką
medyczną w trakcie trwania Umowy.
15. Po rozpoczęciu opieki medycznej
będzie dostarczał
Osobom Uprawnionym za pośrednictwem Pracodawcy pakiety
powitalne w jednej z trzech dostępnych form:

Papierowy - List powitalny z indywidualnym numerem
karty pacjenta oraz kartę plastikową

Ekologiczny - List powitalny z indywidualnym
numerem karty pacjenta

Elektroniczny - List powitalny w formie elektronicznej
wysyłany mailowo na wskazany przez Pracodawcę
adres email Osoby Uprawnionej oraz SMS powitalny
na wskazany przez Pracodawcę numer telefonu
Osoby Uprawnionej.
Domyślną formą pakietu powitalnego jest elektroniczny pakiet
powitalny, przy czym Pracodawca ma prawo zmienić formę pakietu
powitalnego
informując
o
tym
mailowo
W przypadku braku danych kontaktowych niezbędnych do
dostarczenia elektronicznego pakietu powitalnego (adresu e-mail
i/lub numer telefonu Osoby Uprawnionej) pakiet powitalny nie
zostanie dostarczony. Pakiety powitalne w formie papierowej
i elektronicznej dostarczane są Osobom Uprawnionym za
pośrednictwem Pracodawcy.
zastrzega sobie prawo do
zmiany formy pakietu powitalnego bądź wzoru dostarczanych
materiałów pakietu powitalnego w każdym czasie trwania Umowy
bez konieczności informowania o tym Pracodawcy.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

2.

Pracodawca ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni
od dnia zawarcia Umowy. W takim wypadku opieka
świadczona jest do dnia, w którym
otrzymał od
Pracodawcy pisemne oświadczenie woli o odstąpieniu od
Umowy.
Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Pracodawcy z obowiązku
zapłacenia Wynagrodzenia za okres, w jakim
świadczył opiekę medyczną.
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§7
ROZWIĄZANIE UMOWY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

arytmetycznej Wynagrodzeń z ostatnich
poprzedzających datę złożenia wypowiedzenia.

Odpowiedzialność
z tytułu Umowy wygasa
w stosunku do Osoby Uprawnionej:
a) z dniem rozwiązania Umowy lub
b) z pierwszym dniem miesiąca rozpoczynającego kolejny
okres obowiązywania Umowy, jeżeli Pracodawca nie
zaakceptuje zmiany wysokości Wynagrodzenia, zgodnie
z § 10 lub
c) z chwilą śmierci Osoby Uprawnionej lub
d) z ostatnim dniem kolejnego miesiąca, za który zapłacono
wynagrodzenie i w którym:

Osoba Uprawniona ukończyła 67. rok życia (nie
dotyczy Programu Opieki Medycznej Zdrowie
Senior)

Osoba Uprawniona, będąca dzieckiem Osoby
Uprawnionej Głównej, ukończyła 25. rok życia, lub
e) z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek
prawny pomiędzy Pracodawcą a Osobą Uprawnioną
Główną, będącą Pracownikiem , o którym mowa w § 2
pkt 22 lub
f) z dniem wypowiedzenia Umowy w stosunku do Osoby
Uprawnionej zgodnie z ust.6.
Wygaśnięcie odpowiedzialności
względem Osoby
Uprawnionej
Głównej,
powoduje
wygaśnięcie
odpowiedzialności w stosunku do pozostałych wskazanych
przez nią Osób Uprawnionych. .
Wygaśnięcie odpowiedzialności
względem Osoby
Uprawnionej powoduje, że wszelkie Usługi medyczne zlecone
a niewykonane w trakcie trwania odpowiedzialności, nie są
realizowane na koszt
z zastrzeżeniem ust. 4
poniżej.
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Osoba
Uprawniona korzysta z Usługi szpitalnej, odpowiedzialność
z tego tytułu ustaje z dniem spełnienia tego
świadczenia, jednak nie później niż w terminie jednego
miesiąca od dnia wygaśnięcia odpowiedzialności
Po upływie 12 miesięcy obowiązywania Umowy, może być
ona w każdym czasie wypowiedziana na piśmie przez
Pracodawcę lub
z zachowaniem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało
złożone pisemne wypowiedzenie. Wypowiedzenie Umowy nie
zwalnia Pracodawcy z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia za
okres wypowiedzenia.
Umowa może być w każdym czasie wypowiedziana na piśmie
przez Pracodawcę w stosunku do poszczególnych Osób
Uprawnionych objętych opieką przez okres minimum 12
miesięcy, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym
otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w § 8
ust. 4
może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym w razie podjęcia uchwały o likwidacji
Pracodawcy.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Pracodawcę
przed upływem okresu 12 miesięcy, Pracodawca uiści karę
umowną
w wysokości
10%
sumy
miesięcznego
wynagrodzenia, należnego za okres od dnia wypowiedzenia
Umowy do ostatniego dnia okresu, na jaki Umowa została
zawarta. Podstawą do naliczenia kary umownej będzie
średnie miesięczne wynagrodzenie z całego okresu opieki
poprzedzającego datę złożenia wypowiedzenia W przypadku,
wypowiedzenia Umowy przez Pracodawcę przed upływem
okresu 12 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i
liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone pisemne wypowiedzenie..
W okresie wypowiedzenia Umowy przez Pracodawcę,
Wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% średniej

3

miesięcy

§8
ZMIANY W UMOWIE
Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Pracodawca jest uprawniony do
zwiększania liczby Osób Uprawnionych oraz zmiany
wybranych Programów Opieki Medycznej dla Osób
Uprawnionych na Program o szerszym zakresie świadczeń (w
tym również świadczeń stomatologicznych), w dowolnym
czasie trwania Umowy.
2. W przypadku Programu Opieki Medycznej obejmującego
usługi z zakresu stomatologii zmiana na wyższy Program
możliwa jest wyłącznie wtedy, jeśli nowy zakres Programu
obejmuje usługi stomatologiczne co najmniej na tym samym
poziomie co poprzedni Program.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 i 2, wywiera skutki prawne z
dniem wskazanym przez Pracodawcę.
4. Zmniejszenie liczby Osób Uprawnionych lub zmiana Programu
Opieki Medycznej przysługującego Osobie Uprawnionej na
Program o węższym zakresie świadczeń, w tym również
zakresie świadczeń stomatologicznych, może nastąpić nie
wcześniej niż z datą Rocznicy uzyskania uprawnień. Zmiana ta
wywiera skutki prawne od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
otrzymał
zawiadomienie o zmianie.
5. Pracodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za
dany Program Opieki Medycznej na rzecz Osoby Uprawnionej
przez okres minimum 12 miesięcy od Daty uzyskania
uprawnień.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 powyżej nie mają zastosowania w
przypadku powstania okoliczności, o których mowa w §7 ust. 1
lit. a) – e) przy czym
zastrzega sobie prawo do
weryfikacji
dokumentów
potwierdzających
okoliczności
wymienione w §7 ust. 1 lit. c) i e).
7. Zgłoszenie zmiany przez Pracodawcę powinno nastąpić w
formie elektronicznej:
a) z wykorzystaniem zbioru Excel nie później niż z 4dniowym wyprzedzeniem, lub
b) przy użyciu aplikacji e-Member, jeśli taka zostanie
udostępniona przez
8. Do dnia dokonania zmiany Programu Opieki Medycznej,
Osoba Uprawniona ma prawo do korzystania z Usług
medycznych objętych Programem Opieki Medycznej
wybranym uprzednio.
9. W przypadku zakończenia trwania opieki dla ostatniej Osoby
Uprawnionej zgłoszonej do Programu Opieki Rodzinnej lub
Partnerskiej, zmiana wariantu Programu Rodzinnego na
Partnerski lub Pojedynczy lub zmiana wariantu Partnerskiego
na Pojedynczy nie jest dokonywana automatycznie i powinna
zostać zgłoszona przez Pracodawcę, z zastrzeżeniem
warunków, o których mowa w ust. 4.
10.
ma prawo odmówić rozszerzenia Programu Opieki
Medycznej informując o tym Pracodawcę, przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, dóbr
osobistych oraz dokumentacji medycznej.
11. W każdym miesiącu trwania Umowy minimalna liczba Osób
Uprawnionych Głównych w ramach danego Programu powinna
wynosić 80% maksymalnej ich liczby z okresu ostatnich 12
miesięcy, a Pracodawca zobowiązany jest do zapłaty
wynagrodzenia za te osoby. Obowiązek zapłaty tego
wynagrodzenia wygasa w przypadku kiedy przekroczenie 80%
było spowodowane zmianą Programu Opieki oraz w przypadku
ustania stosunku prawnego pomiędzy Pracodawcą a
Pracownikiem, o którym mowa w §2 pkt. 22.
12. W przypadku zmiany Programu Opieki Medycznej i/lub zmiany
liczby Osób Uprawnionych,
dokona korekty
wysokości należnego wynagrodzenia w terminie 45 dni od
daty obowiązywania wprowadzonych zmian.

1.
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1.

Osobie Uprawnionej przysługują Usługi medyczne objęte
wybranym Programem Opieki Medycznej, które mogą być
zrealizowane w Placówce Medycznej
, o ile będą

istniały wskazania
Medycznych.
2.

3.

4.

medyczne

do

udzielenia

Usług

W celu uzyskania Usługi medycznej Osoba Uprawniona
powinna:
a) skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta lub
z wybraną Placówką Medyczną
– osobiście,
telefonicznie lub za pośrednictwem innych kanałów
łączności udostępnianych przez daną Placówkę
Medyczną
b) uzgodnić termin wykonania Usługi medycznej i przybyć
w uzgodnionym terminie do Placówki Medycznej
lub poinformować tę Placówkę o rezygnacji
z Usługi medycznej nie później niż 6 godzin przed jej
terminem,
c) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem w Placówce
Medycznej
dla potwierdzenia tożsamości
Osoby
Uprawnionej.
zastrzega,
że
w przypadku braku możliwości identyfikacji tożsamości
Osoby Uprawnionej, Placówka Medyczna
może odmówić udzielenia Usługi medycznej, za
wyjątkiem stanu zagrożenia życia Osoby Uprawnionej,
d) przestrzegać regulaminu Placówki Medycznej
oraz zastosować się do poleceń i wskazówek
otrzymanych od jej personelu.
Usługi Szpitalne, Chirurgii 1 dnia oraz Procedury
wysokospecjalistyczne podlegają autoryzacji przez
w celu weryfikacji czy są one należne Osobie Uprawnionej.
Osoba Uprawniona otrzyma potwierdzenie od
czy
dana Usługa Szpitalna, Chirurgii 1 dnia lub Procedura
wysokospecjalistyczna przysługuje jej w ramach Umowy.
W sytuacji powtarzającego się nieodwoływania uprzednio
umówionych wizyt,
na wniosek Pracodawcy ma
prawo do zawieszenia dostępu do świadczeń medycznych w
ramach Umowy, wskazanym przez Pracodawcę Osobom
Uprawnionym.
Odwieszenie
dostępu
do
świadczeń
medycznych będzie mogło nastąpić po uiszczeniu przez
Osobę Uprawnioną zryczałtowanej opłaty w wysokości
100 złotych za każdą nieodwołaną wizytę z okresu 6-ciu
miesięcy poprzedzających datę zawieszenia.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

§ 10
WYNAGRODZENIE

1.
2.

3.

4.

Jeżeli wskazanie Pracodawcy jest nieprecyzyjne (np.
wartość przelewu jest mniejsza lub większa niż suma
faktur, które Pracodawca wskazał jako zapłacone) lub jeśli
Pracodawca nic nie wskaże w opisie przelewu, wówczas
będzie alokował taką wpłatę na najdawniej
wymagalną należność wobec Pracodawcy i następnie
chronologicznie
od
najstarszej
do
najmłodszej
wymagalnej należności, aż do wyczerpania wartości takiej
płatności.
c) W każdym momencie
będzie miał prawo do
alokacji wpłaconej składki w pierwszej kolejności na
należne odsetki za zwłokę, zgodnie z wystawionymi
stosownymi notami obciążeniowymi. Pozostałą część
wpłaconej składki
będzie alokował zgodnie
z zasadami wskazanymi w pkt. a i b powyżej.
Jeżeli Umowa nie wchodzi w życie z pierwszym dniem
miesiąca, to pierwsza faktura obejmuje okres od dnia,
w którym Umowa weszła w życie, do ostatniego dnia danego
okresu rozliczeniowego.
Wysokość Wynagrodzenia jest ustalana przez
na
każdy okres trwania Umowy.
zastrzega sobie
możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia na kolejny okres
trwania Umowy, informując o tym na piśmie Pracodawcę nie
później niż miesiąc przed upływem terminu, na jaki została
zawarta Umowa.
Jeżeli Pracodawca, po otrzymaniu od
informacji
o zmianie wysokości Wynagrodzenia na kolejny okres, doręczy
najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu, na jaki
została
zawarta
Umowa,
pisemne
oświadczenie
o niewyrażeniu zgody na zaproponowaną przez
wysokość Wynagrodzenia, oświadczenie takie będzie
traktowane jako oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy.
Niedoręczenie
pisemnego oświadczenia o odmowie
akceptacji proponowanej wysokości Wynagrodzenia w terminie
określonym w ust. 7, będzie równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przedłużenie Umowy na kolejny okres, z nową
wysokością Wynagrodzenia zaproponowaną przez
Częstotliwość opłacania Wynagrodzenia może być zmieniona
na wniosek Pracodawcy złożony
Warunkiem
zmiany częstotliwości opłacania Wynagrodzenia jest zapłata
całości Wynagrodzenia należnego za okres poprzedzający
wprowadzenie tych zmian.
Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej Wynagrodzenie podlega
indeksacji w każdym roku kalendarzowym. Wskaźnik
indeksacji stanowi średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany
w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS albo wskaźnik
wzrostu
przeciętnych
miesięcznych
wynagrodzeń
w
gospodarce narodowej w sektorze „Ochrona Zdrowia i Pomoc
Społeczna” publikowany przez GUS w opracowaniu „Rynek
Wewnętrzny”, jeżeli przekroczy średnioroczny wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w
Monitorze Polskim przez GUS.
poinformuje Pracodawcę o zindeksowanej
wysokości Wynagrodzenia.
Wynagrodzenie w zindeksowanej wysokości jest należne od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
przekazał Pracodawcy informację o zindeksowanej wysokości
Wynagrodzenia.
W przypadku kiedy oba wymienione w ust. 10 wskaźniki będą
miały wartość ujemną (tj. mniejszą niż 100) Wynagrodzenie w
danym roku kalendarzowym nie będzie podlegało indeksacji.
Jeżeli Wynagrodzenie nie zostało zapłacone w terminie
określonym w Umowie, mimo uprzedniego wezwania do
zapłaty w dodatkowym terminie 7 dni,
ma prawo
wstrzymać świadczenie Usług medycznych w ramach Umowy,
do momentu zapłaty zaległego Wynagrodzenia.
Jeśli Osoba uprawniona jest objęta Programem Opieki
Medycznej z opcją z dopłatami, korzystając z usług
medycznych zobowiązana jest do wnoszenia opłat zgodnie
b)

§9
ŚWIADCZENIA

Wynagrodzenie jest opłacane przez Pracodawcę z góry,
w wysokości i w terminach określonych w Umowie.
Wynagrodzenie może być opłacane: miesięcznie, kwartalnie,
półrocznie lub raz w roku (okres rozliczeniowy).
Wynagrodzenie płatne jest w formie przelewu, polecenia
zapłaty lub obciążenia rachunku karty płatniczej.
Wszelkich płatności Pracodawca dokonywać będzie na
rachunek bankowy
wskazany w fakturze. Za datę
zapłaty Wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku
bankowego
pełną kwotą Wynagrodzenia.
Pracodawca pokrywa wszelkie koszty opłat i prowizji
bankowych związanych z zapłatą wynagrodzenia w ramach
polecenia zapłaty, przelewu lub karty kredytowej, także
związanych z ewentualnym brakiem środków na rachunku
Pracodawcy w dniu płatności.
alokuje wpłacone wynagrodzenie w następującej
kolejności:
a) Zgodnie ze wskazaniem Pracodawcy

11.
12.

13.
14.

15.
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z poziomem dopłaty wskazanym w Programie Opieki
Medycznej. Opłaty są pokrywane przez Osobę uprawnioną
w następujący sposób:
a) w przypadku uzyskania Usługi medycznej w Centrum
, w Centrum Medycznym
Szpitalu
– opłata jest pobierana przed wykonaniem
Usługi medycznej (gotówką lub kartą płatniczą),
b) w przypadku uzyskania Usługi medycznej w Placówce
Medycznej
poza Centrum
, Centrum
Medycznym
Szpitalem
– opłata jest
pobierana przed wykonaniem Usługi medycznej
(gotówką lub kartą płatniczą) lub Osoba uprawniona jest
obciążana opłatą po realizacji Usługi medycznej,
w terminie do 30 dni, od chwili gdy
zostanie poinformowany o realizacji usługi medycznej
przez faktycznego świadczeniodawcę tej usługi. Osoba
uprawniona obowiązana jest do zapłaty należności,
w terminie 14 dni od chwili otrzymania faktury
wystawionej przez
, dostarczonej na
adres korespondencyjny Osoby uprawnionej.

4.

5.
6.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

§ 11
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.
2.

3.

jest zobowiązany doręczyć Pracodawcy tekst
OWŚU razem z Umową.
Pracodawca jest zobowiązany:
a) udostępnić Osobom Uprawnionym tekst OWŚU,
b) udostępnić
Osobom
Uprawnionym
informację
o Programie Opieki Medycznej, którym są objęte.
Informacja o Programie Opieki Medycznej jest
zamieszczona także w aplikacji
OnLine
znajdującej
się
na
stronie
internetowej
www.
.pl, do której Osoba Uprawniona
uzyskuje dostęp od Daty uzyskania uprawnień.
Informacje zawarte w aplikacji
OnLine nie
stanowią części niniejszej Umowy.
c) poinformować Osoby Uprawnione o zmianie, o której
mowa w § 8,
d) informować
o zmianach danych, o których
mowa w § 5 ust. 8,
e) wskazać osobę odpowiedzialną za wykonanie Umowy
w imieniu Pracodawcy (osoba kontaktowa),
f) zebrać od Osób Uprawnionych i przechowywać
wypełnione i podpisane Deklaracje przystąpienia oraz
niezwłocznie udostępniać je
na pierwsze jego
żądanie.
g) poinformować Osoby Uprawnione o opłatach związanych
z korzystaniem z usług medycznych – w przypadku
wyboru Programu Opieki Medycznej z opcją z dopłatami
Osoba
Uprawniona
za
pośrednictwem
Pracodawcy
zobowiązana jest przekazać
wszelkie pełne
i prawdziwe informacje, które są wymagane w celu realizacji
Umowy.

Skargi i zażalenia są rozpatrywane w terminie jednego
miesiąca od daty ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia
osoba, która je złożyła, jest informowana niezwłocznie po ich
rozpatrzeniu.
O zakwalifikowaniu otrzymanego pisma jako odwołania bądź
skargi lub zażalenia decyduje treść otrzymanego pisma.
Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy można
wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed
sądem właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania
Pracodawcy lub Osoby Uprawnionej.

2.

3.

Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane wzajemnie
do stron będą uznane za otrzymane:
a) w przypadku wysłania faksem lub e-mailem - w momencie
potwierdzenia otrzymania faksu lub e-mailu przez drugą
stronę faksem lub e-mailem;
b) w przypadku wysłania listem poleconym (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) - w dniu potwierdzenia odbioru
przez drugą stronę;
c) w przypadku osobistego dostarczenia - w momencie
złożenia, za potwierdzeniem odbioru, drugiej stronie.
Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do
powinny być przesyłane na adres
wskazany w Umowie, o ile
nie zawiadomił
Pracodawcy o zmianie adresu.
Jeżeli Pracodawca zmienił adres wskazany przy zawarciu
Umowy jako korespondencyjny i nie zawiadomił o tym
przyjmuje się, że
dopełnił swojego
obowiązku zawiadomienia lub oświadczenia, jeżeli pismo
zostało wysłane pod ostatni znany
adres
korespondencyjny Pracodawcy i wywiera skutki po upływie
7 dni od daty wysłania.
§ 14
ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 stanowi wykaz dostępnych Programów Opieki
Medycznej.
Niniejsze OWŚU zostają wprowadzone do obrotu z dniem
25.05.2018 r. i mają zastosowanie do Umów zawartych od tej daty.

§ 12
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH SKARG I ZAŻALEŃ

1.

2.
3.

Od decyzji
w sprawach związanych z zawarciem,
wykonaniem i rozwiązaniem Umowy, Pracodawcy i/lub
Osobie Uprawnionej przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Zarządu
Odwołania są rozpatrywane w terminie jednego miesiąca od
daty ich otrzymania. Decyzja
podjęta w wyniku
odwołania jest ostateczna.
Pracodawca lub Osoba Uprawniona, w innych sprawach niż
opisane w ust. 1, mogą zgłaszać skargi i zażalenia do
Zarządu
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Załącznik nr 1 do OWŚU
Programy Opieki Medycznej

Programy Opieki Medycznej:

1. Zdrowie
2. Zdrowie – Opcja z dopłatami
3. Zdrowie Plus
4. Zdrowie Plus – Opcja z dopłatami
5. Zdrowie Extra
6. Zdrowie Extra – Opcja z dopłatami
7. Zdrowie Premium
8. Zdrowie Premium – Opcja z dopłatami
9. Zdrowie Premium+
10. Zdrowie Prestige
11. Zdrowie Platinum
12. Zdrowie Senior
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Dane firmy (nazwa, adres, NIP, Regon)
ABC

Lokalizacja (siedziba, oddziały..)

Nazwa stanowiska

Nrażenia występujące na stnowisku

Operator maszyn

obsługa maszyn w ruchu, praca na wysokości pow. 3 m
praca w wymuszonej pozycji ciała, praca z monitorem ekranowym
pow. 4 h.
kierowanie samochodem kat C
(….)

Specjalista ds. fakturowania
Kierowca kat. C
(….)

Stanowisko, na którym
wymagane jest badanie do celów
saniatrno- epidemiologicznych
NIE

Liczba
Pracowników
według
stanowiska
12

NIE

20

TAK

15

SUMA
47

Przewidywany
Dostęp do aplikacji
poziom rotacji
Platformy Medycyny
Pracowników w
pracy Polmed
skali roku
15,00%
TAK
15,00%

