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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje, Ŝe
wpłynęły zapytania ze strony wykonawców dot. specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. PoniŜej podajemy treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:
1. Czy składka za pracowników w całości będzie finansowana przez Zamawiającego?
Odpowiedź: TAK
2. Załącznik nr 2, Oferta – prośba o potwierdzenie, Ŝe zapis dotyczący płatności na podstawie faktur
nie dotyczy zakładu ubezpieczeń (oferta wariantowa). Płatność za dany miesiąc nastąpi na podstawie
wystawionej przez Wykonawcę polisy ze wskazanym numerem konta?
Odpowiedź: TAK
3. SIWZ, dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia oferty, dotyczy rejestracji pacjentów przy
udziale bezpłatnej, całodobowej infolinii – Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość umawiania wizyt
za pośrednictwem całodobowej infolinii dedykowanej do obsługi klientów opieki medycznej, gdzie
całkowity koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora dzwoniącego?
Odpowiedź: TAK
4. Załącznik nr 5b zgodnie do SIWZ § 2 pkt 2 - prośba o potwierdzenie, Ŝe dzień zawarcia umowy nie
odnosi się do początku odpowiedzialności wykonawcy a lista pracowników zostanie przekazana
miesiąc przed wnioskowanym początkiem odpowiedzialności Wykonawcy?

Odpowiedź: Wg ust. 4 SIWZ termin realizacji zamówienia planowany jest od 01.05.2012 przez
kolejnych 12 miesięcy, co równoznaczne jest z początkiem odpowiedzialności Wykonawcy.
Umowa zostanie zawarta po wyłonieniu Wykonawcy. Termin zawarcia umowy nie jest więc
toŜsamy z datą 01.05.2012 r., stanowiącą planowany początek odpowiedzialności.
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5. Załącznik nr 5b zgodnie do SIWZ § 2 pkt 2 § 2 pkt 4 umowy - Czy Zamawiający dopuszcza by
dane/lista z korektą ubezpieczonych były przekazywane do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc
odpowiedzialności?
Odpowiedź: TAK
6. Załącznik nr 5b zgodnie do SIWZ § 5 umowy – prośba o potwierdzenie Ŝe umowa zostaje zawarta
na czas wskazany w SIWZ, tj. od 01.05.2012 na okres 12 miesięcy?
Odpowiedź: TAK
W związku z powyŜszymi wyjaśnieniami, zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w zakresie ust. 1 pkt. 4. W części: „Dodatkowe informacje niezbędne do

sporządzenia oferty i oferty wariantowej”, dodaje się zapis: „Zamawiający dopuszcza
moŜliwość umawiania wizyt za pośrednictwem całodobowej infolinii dedykowanej do
obsługi klientów opieki medycznej, gdzie całkowity koszt połączenia zgodny jest ze stawką
operatora dzwoniącego”.
Ponadto zmianie ulegają ust. 13 pkt. 13 i 14 SIWZ, tj. termin składania ofert oraz termin
otwarcia ofert. Mianowicie termin składania ofert upływa dnia 17.04.2012 r. godz. 10:30.
Natomiast otwarcie ofert nastąpi dnia 17.04.2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie
Zamawiającego

