Warszawa, dnia 04.05.2021r.
Strona WWW
ZMIANA TREŚCI SWZ NR 5
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. 4 i 6 oraz 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 zmiany SWZ w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.
Pytanie 151:
Działając w imieniu […], zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie intencji Zamawiającego
w zapisie OPZ V.13.
„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.
Pracownik i Osoba objęta pakietem dostawać będzie każdorazowo za pomocą sms potwierdzenie
terminu, godziny, nazwy i adresu placówki. (…)”
Wykonawca prosi o potwierdzenie i ewentualne doprecyzowanie, że powyższy zapis odnosi się do
placówek własnych Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść odpowiedzi na pytanie nr 25 zawartą w Wyjaśnieniach SWZ nr 2 i zmianach
treści SWZ nr 3 z dnia 22.04.2021 r., dotyczącą punktu 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). Powyższe dotyczy wszystkich placówek wykonawcy oraz w miarę
możliwości placówek współpracujących.
Pracownik i Osoba objęta pakietem dostawać będzie każdorazowo za pomocą sms potwierdzenie
terminu, godziny, nazwy i adresu placówki ze wszystkich placówek wykonawcy oraz w miarę
możliwości z placówek współpracujących. 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 oraz we wszystkich Placówkach współpracujących
z Wykonawcą (prowadzących dany zakres specjalności).”.
W związku z powyższą odpowiedzią zmianie ulegają zapisy zawarte w Rozdziale II SWZ – OPZ. Niniejsze
zmiany stanowią integralną część SWZ.
W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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