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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że
wpłynęły zapytania ze strony wykonawców dot. specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

1. SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3 – Zamawiający wymienia według listy 16 poradni
natomiast w części dot. warunków i zasad realizacji zamówienia w pkt. 18 ppkt. 3 Kryteria wyboru,
lit. b Zamawiający wymaga, aby minimalna ilość specjalistów wynosiła 15 – prosimy o wyjaśnienie i
ujednolicenie zapisów. Odpowiedź: zamawiający zmodyfikował treść zapisów siwz w pkt. 18 ppkt. 3
lit. b i nadał nowe brzmienie zapisowi (patrz modyfikacja treści siwz z dn. 19.03.2012 r. pismo znak
DZ-2501/4681/877/12.
2. Zamawiający w ogłoszeniu nie przewiduje udzielania ogłoszenia uzupełniającego natomiast siwz w
części dot. warunków realizacji zamówienia pkt. 5 wskazano możliwość udzielania zamówienia
uzupełniającego – w związku z wskazana sprzecznością proszę o potwierdzenie czy Zamawiający
dopuszcza możliwość udzielania zamówienia uzupełniającego, czy nie przewiduje takiej możliwości.
Odpowiedź: nie przewiduje takiej możliwości.
3. Czy składka za pracowników będzie finansowana przez Zamawiającego? Odpowiedź: tak.
4. Załącznik nr 2, Oferta oraz siwz pkt. 4 warunki płatności – prośba o potwierdzenie, że zapis
dotyczący płatności na podstawie faktur nie dot. zakładu ubezpieczeń (oferta wariantowa). Płatność za
dany miesiąc nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę polisy z wskazanym numerem
konta. Odpowiedź: potwierdzamy taki sposób płatności w przypadku oferty wariantowej
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5. Załącznik 5b, § 2 pkt. 2 – prośba o potwierdzenie, że dzień zawarcia umowy nie odnosi się do
początku odpowiedzialności wykonawcy, a lista pracowników zostanie przekazana miesiąc przed
wnioskowanym początkiem odpowiedzialności Wykonawcy. Odpowiedź: potwierdzamy, że dzień
zawarcia umowy nie odnosi się do początku odpowiedzialności wykonawcy, natomiast lista
pracowników będzie przekazana w dniu zawarcia umowy
6. Załącznik 5b, § 3 pkt. 5 – Czy zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania składki z góry na
podstawie przekazanej listy osób ubezpieczonych, tj. do 25 dnia miesiąca poprzedzającego początek
ochrony? Odpowiedź: nie wyrażamy zgody
7. Załącznik 5b, § 2 pkt. 4 – Czy zamawiający dopuszcza by dane/lista z korekta ubezpieczonych były
przekazywane do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odpowiedzialności? Odpowiedź: tak
dopuszcza się taką możliwość (w takim przypadku przy zawieraniu umowy zmieniony zostanie § 2
ust. 4 umowy)
8. Załącznik 5b, § 2 pkt. 3 – Prośba o wyjaśnienie co zamawiający miał na myśli poprzez zapis
„Wykaz pracowników będzie aktualizowany według bieżących potrzeb zamawiającego” Co dokładnie
oznacza zapis „według bieżących potrzeb zamawiającego”? Odpowiedź: chodzi o stan zatrudnienia
9. SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1 – dotyczy dostępu do lekarza rodzinnego, internisty w
siedzibie usługodawcy, w godzinach pracy placówki, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do
piątku, z wyjątkiem świąt, poza kolejnością – czy Zamawiający akceptuje propozycję doprecyzowania
zapisu w brzmieniu „czas oczekiwania do 12 godzin od chwili zgłoszenia”? Odpowiedź: nie
10. Siwz Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4 – w części dot. dodatkowych informacji niezbędnych do
sporządzenia oferty i oferty wariantowej:
- czy zamawiający akceptuje propozycję doprecyzowania zapisu dotyczącego bezpośredniej rejestracji
pacjentów w związku z konstrukcja oferty ubezpieczenia zdrowotnego w brzmieniu: „Umawianie
usług za pośrednictwem całodobowej infolinii medycznej Wykonawcy” Odpowiedź: nie
- czy oprócz zapewnienia realizacji usług w Puławach Zamawiający przewiduje/oczekuje zapewnienia
świadczenia usług również w innych lokalizacjach, np. Lublin? Odpowiedź: nie
11. SIWZ, pkt. 18 ppkt. 3 Kryteria wyboru, lit. c) – Jaka Zamawiający przewiduje maksymalna liczbę
punktów za to kryterium w stosunku do konkretnych progów ilościowych konsultacji/wizyt?
Odpowiedź: zamawiający ustalił zasady przyznawania punktów za to kryterium w sposób opisany w
siwz pkt. 18 ppkt. 3 lit. c i nie określa maksymalnej liczby punktów.

