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Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju
w miejscu

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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
19 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:
Gdzie w formularzu oferty Wykonawca powinien wskazać te części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom?
Zgodnie z informacją zawartą w punkcie 11 ppkt 11.1.9 "Opis sposobu przygotowania ofert",
oferta ma zostać przygotowana według wzorcowych formularzy.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację do SIWZ, tzn.: dodaje załącznik nr 1 do Formularza
ofertowego, dotyczący podwykonawców i części zamówienia im powierzonych.

Pytanie nr 2:
Co oznacza zapis zawarty w § 2 punkt 3 ppkt 4: " będą zapewnione wizyty domowe całodobowo - w miejscu wskazanym przez Uprawnionego (min. 4 w każdym roku
obowiązywania Umowy)"?
A jeśli miejsce wskazania realizacji wizyty domowej będzie niemożliwe z uwagi na brak
możliwości świadczenia takiej usługi (brak placówki we wskazanej miejscowości)

- co

wówczas?
Odpowiedź:
Wizyty domowe będą zapewnione w miejscu wskazanym przez Uprawnionego, jeśli nie
będzie to możliwe z uwagi na brak placówki w danej miejscowości przewidywana jest
refundacja tej usługi zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Pytanie nr 3:
Kiedy zostanie ustalony "wykaz świadczeń refundowanych wraz z limitem cen" -załącznik
nr 6 do Umowy ?
Odpowiedź:
Podczas podpisywania umowy.
Pytanie nr 4:
Czy Załącznik nr 2 do Umowy - "Wykaz Uprawnionych z podziałem na poszczególne
Pakiety oraz Pracowników i Członków Rodzin Pracowników", może zawierać poza imieniem,
nazwiskiem, numerem PESEL także adres zamieszkania, datę urodzenia ?
Odpowiedź:
Tak, zgodnie § 4 ust. 4 Wzoru umowy oraz adres zamieszkania, datę urodzenia.
Pytanie nr 5:
§ 8 punkt 2 - proszę o wyjaśnienie zapisu tego punktu (jest on dla mnie niezrozumiały
z uwagi na to, iż pracownicy sami mają finansować pakiety medyczne

- liczba osób

uprawnionych może ulec zmianie).
Odpowiedź:
§ 8 punkt 2 wzoru umowy dotyczy rozwiązania umowy. Zgodnie z treścią pytania można
wywnioskować, iż dotyczy § 4 ust. 2. Zamawiający w treści załącznika nr 1 do SIWZ
w części DODATKOWE INFORMACJE DO PAKIETÓW w punkcie 8 określił, iż
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„Zamawiający zastrzega, iż podana liczba osób zainteresowanych przystąpieniem do
ubezpieczenia jest liczbą szacunkową i może ulec zmianie.” oraz w punkcie 7 zawarł
informację z przeprowadzonych badań w maju bieżącego roku o liczbie zainteresowanych
osób przystąpieniem do prywatnej opieki medycznej. Zamawiający nie może zagwarantować
ostatecznej liczby osób, które zdecydują się wykupić dane pakiety. Co zostało ujęte
w § 4 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ, stanowiącego Wzór umowy.
Jednocześnie informuję, iż: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Pzp wprowadził
modyfikacje do treści SIWZ t.j.:
1.

Zamawiający wprowadza modyfikację w Załącznika nr 2 do SIWZ, stanowiącego
Formularz ofertowy. Zmiana dotyczy dodania do Formularza ofertowego załącznika nr 1
dotyczącego informacji o podwykonawcach i częściach zamówienia im powierzonym.
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego
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Załącznik do formularza ofertowego dotyczący podwykonawców.
Podwykonawcy i części zamówienia im powierzone
Oświadczam(-y), iż przedmiotowe zamówienie w zakresie (np.: opieki podstawowej,
specjalistycznej, badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych oraz rehabilitacyjnych)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
powierzę(-my) podwykonawcy(-om).
W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci dodatkowego
dokumentu do składanej oferty.
Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcy(-om) części zamówienia,
załącznika tego nie musi wypełniać lub może go nie załączać do oferty.

Umocowany przedstawiciel Wykonawcy
....................................................
(podpis, data)
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2.

Zamawiający wprowadza modyfikację we Wzorze umowy. Zmiana dotyczy dodania do
§ 2. Przedmiot Umowy ust. 4 o brzmieniu:
„4. Wykonawca oświadcza, że powierzy niżej wymieniony zakres zamówienia
podwykonawcy......................................................................................................................
................................................................................................................................................
Wykonawca ponosi
zamówienia,

którą

wobec
wykonuje

Zamawiającego
przy

pomocy

pełną odpowiedzialność za część
podwykonawcy.

(Zapis

zostanie

wprowadzony do umowy, o ile Wykonawca w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
oświadczył, że powierzy określony zakres zamówienia podwykonawcy.)”.
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