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Zastępca Dyrektora
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Badań i Rozwoju
w miejscu

PYTANIA I ODPOWIEDZI
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych
dla pracowników NCBR
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, uprzejmie informuję, iż dnia
23 lipca 2012 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść zapytań w nim zawartych wraz
z wyjaśnieniami udzielanymi przez Zamawiającego.
Pytanie nr 1:
„Refundacja (do wysokości uwzględnionej w cenniku Wykonawcy) kosztów usługi medycznej w
przypadku braku możliwości skorzystania z placówek będących w dyspozycji Wykonawcy”
a) Proszę o wyjaśnienie co oznacza brak możliwości skorzystania z placówek będących w
dyspozycji Wykonawcy?
b) W jakich okolicznościach pracownicy będą mogli korzystać z refundacji na usługi medyczne
(pobyt na wakacjach, delegacja itp.)
c) jak będzie wyglądał zapis w umowie odnośnie refundacji kosztów usługi medycznej i czy
będą tam jakieś ograniczenia by usługa ta nie była nadmiernie wykorzystywana?

Odpowiedź: 1a
Jest to sytuacja, w której osoba uprawniona przebywa w miejscu, gdzie Wykonawca nie
posiada placówki bądź z przyczyn niezależnych od uprawnionego wizyta nie może zostać
zrealizowana zgodnie z zapisem w Załączniku Nr. 1 do SWIZ DODATKOWE INFORMACJE
DO WW. PAKIETÓW (strona 35) punkt 1, 2, 4, 5, 6 oraz w Umowie
§ 2 ust. 3 punkt 8. Przyczynę niezależną Zamawiający rozumie jako zdarzenie
uniemożliwiające skorzystanie z usług placówki np. z powodu braku dostępności lekarzy.

Odpowiedź: 1b
Osoby uprawnione będą mogły korzystać z refundacji w okolicznościach spowodowanych
przyczynami niezależnymi oraz wymienionych w pytaniu.
Odpowiedź: 1c
W umowie znajduje się zapis dotyczący refundacji kosztów tj. § 2 ust. 3 punkt 8.
Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie.
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