
Zapis Pytanie Propozycja odpowiedzi 

Załącznik nr 1  
Wykonawca prosi o wskazanie ile osób podlega danym na 

rażeniom wskazanym w pkt 1 

Fundacja informuje, że wszyscy pracownicy pracują powyżej 4h 

przy komputerze, 60 osób kieruje samochodem osobowym w 

ramach obowiązków służbowych, 10 osób zajmuje stanowisko 

decyzyjne  związane z odpowiedzialnością 

Załącznik nr 1 

Wykonawca zwraca uwagę na zapisy używane w opisie 

przedmiotu zamówienia. Zwroty: „Szkoła pleców”, „poradnia 

Chorób Metabolicznych”, Poradnia Leczenia Bólu”, „Poradnia 

chorób mięśni  wskazują na konkretnego operatora medycznego 

co ogranicza możliwość składania ofert przez innych operatorów.  

Stosowane nazwy mają charakter jedynie poglądowy. Fundacja 

wymaga zaoferowania usług, które kryją się pod tymi nazwami, 

bez konieczności stosowania dokładnie takich samych nazw.  

Zapytanie ofertowe 
Wykonawca prosi o zmianę terminu składania ofert 16/08 to jest 

niedziela. Wykonawca prosi o zmianę terminu na 22.08.2020 

Fundacja nie widzi podstaw do wydłużania terminu składania 

ofert, a termin dwutygodniowy uznaje za wystarczający.  

Zapytanie ofertowe 

Wykonawca prosi o wskazanie dlaczego do oferty mają być 

dołączone zakresy badań profilaktycznych lekarskich oraz opis 

pakietu ? W zał. nr 1 jest opisany wymagany przez 

Zamawiającego opis jednego pakietu. Czy finalny pakiet 

przedstawiony przez Wykonawcę może się różnić od tego, który 

Zamawiający przedstawił w Załączniku nr 1?  

Jeżeli tak, to jakie części pakietu nie są obligatoryjne?  

To jakie badania są wykonywane w ramach Medycyny pracy 

wynika z  Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań 

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 

Wymagane zapytaniem dokumenty mają umożliwić Fundacji 

potwierdzenie zgodności oferowanych usług z zapytaniem.  



celów przewidzianych w Kodeksie pracy.  Z jakiego powodu 

Wykonawca ma umieścić je w ofercie?  

Zapytanie ofertowe 

Czy jako warunki płatności Zamawiający oczekuje podania 

sposobu rozliczenia z Wykonawcą? Tj. czy rozliczenie badania 

profilaktyczne medycyny pracy przewiduje Zamawiający – 

rozliczenie ryczałtowe za osobę czy rozliczenie za faktycznie 

wykonywane usługi?  

Tak, jako warunki płatności należy rozumieć sposób rozliczenia.   

załącznik nr 1 - pkt 

II.1a 

Zamawiający pisze o Pogotowiu Ratunkowym – tak sformułowane 

wymaganie ogranicza udział w przetargu do kilku firm na terenie 

kraju które mogą zapewnić taką usługę własnymi karetkami i nie 

zawsze w każdej z lokalizacji Zamawiającego. Czy biorąc pod 

uwagę powyższe Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację ze 

stawianego wymagania dotyczącego zapewnienia usług 

Pogotowia? Tym bardziej, że udzielenie pacjentowi pilnej pomocy 

medycznej może się wiązać z realizacją usługi zgodnie ze 

standardami dotyczącymi pogotowia ratunkowego a możliwość 

realizacji takich standardów posiadają karetki udzielające pomocy 

w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. 

Czy w przypadku realizacji usług transportu medycznego 

Zamawiający dopuszcza by zgłoszenie zapotrzebowania na taki 

transport było realizowane z 24h wyprzedzeniem? 

a) Fundacja nie wyraża zgody na rezygnację z warunku 
zapewnienia dostępu do usług Pogotowia Ratunkowego w 
przypadkach nagłych zachorowań lub wypadków. 

b) Fundacja wyraża zgodę, aby w przypadku realizacji usług 
transportu medycznego zgłoszenie zapotrzebowania na taki 
transport było realizowane z 24h wyprzedzeniem 

załącznik nr 1 - pkt II 

-  

Czy w  przypadku konsultacji lekarskich specjalistycznych 

szczególnie w przypadku rzadkich specjalności (np. androloga, 

chirurga onkologa dziecięcego, chirurga plastyka ręki, foniatry, 

diabetologa dziecięcego, genetyka kardiochirurg, neurochirurg, 

hematolog, hepatolog, onkolog, patomorfolog, radiolog) oraz 

badań specjalistycznych Zamawiający wyraża zgodę na realizacje 

takiej konsultacji za zwrotem kosztu lub w najbliższej lokalizacji 

gdzie taka konsultacja/badanie jest możliwe do zrealizowania w 

sieci placówek Wykonawcy? 

a) Fundacja nie wyraża zgody na realizację konsultacji za 
zwrotem kosztu lub w najbliższej lokalizacji, gdzie taka 
konsultacja/badanie jest możliwe do zrealizowania w sieci 
placówek oferenta.  

b) Fundacja nie wyraża zgody na rezygnację z wymagania 
obdukcji lekarskiej.  



 

Czy zmawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymagania 

obdukcji lekarskiej? Obdukcję wykonują tylko specjaliści 

medycyny sądowej wpisani na listę biegłych prowadzoną przez 

Prezesa Sądu Okręgowego.  Czy pod pojęciem obdukcja lekarska 

mamy rozumieć badanie przedmiotowe które może wykonać 

każdy lekarz, które jednak nie ma mocy dowodowej dla sądu 

załącznik nr 1 - pkt 

III.2 -  

Czy biorąc pod uwagę, że świadczenia z zakresu pomocy 

doraźnej świadczone są głównie przez podmioty działające w 

ramach NFZ,  a dokładnie przez SOR Zamawiający wyraża zgodę 

na rezygnację z  wymagania dotyczącego zapewnienia 24h 

pomocy doraźnej? 

 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania realizacje 

pomocy doraźnej za pomocą konsultacji telemedycznych? Z 

zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych medycznie 

lekarz w ramach teleporady może dokonać przekierowania 

Pacjenta do kontaktu z SOR działającym w ramach NFZ. 

a) Fundacja nie wyraża zgody na rezygnację z  wymagania 
dotyczącego zapewnienia 24h pomocy doraźnej. 

b) Fundacja nie wyraża zgody na realizację pomocy doraźnej za 
pomocą konsultacji telemedycznych.  

zapytanie ofertowe - 

informacje 

dodatkowe w tabeli  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizacje wybranych usług za 

zwrotem kosztu lub w najbliższej lokalizacji gdzie taka usługa jest 

możliwe do zrealizowania w sieci placówek Wykonawcy? 

Fundacja nie wyraża zgody na realizacje wybranych usług za 

zwrotem kosztu lub w najbliższej lokalizacji, gdzie taka usługa jest 

możliwa do zrealizowania w sieci placówek oferenta.  

załącznik nr 1 - pkt 

II.10 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy zniżka dotyczy usług 

wykonywanych w placówkach własnych wykonawcy. 

Tak, zniżka dotyczy usług wykonywanych w placówkach własnych 

wykonawcy.  

 


