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WYJAŚNIENIA NR 3
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na usługę opieki
medycznej dla pracowników PIWet-PIB
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
1. W opisie przedmiotu zamówienia: Czy wymagane nie mniej niż 5 wizyt na jednego
pracownika w trakcie trwania umowy dla konsultacji lekarskich w ramach opieki podstawowej
oznacza:
- nie mniej niż 5 wizyt u internisty i nie mniej niż 5 wizyt u lekarza rodzinnego czyli łącznie
nie mniej niż 10 wizyt u lekarzy opieki podstawowej w trakcie trwania umowy
czy
- nie mniej niż 5 wizyt lekarskich w ramach opieki podstawowej (łącznie u internisty i lekarza
rodzinnego)?
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w SIWZ.
Odpowiedź: nie mniej niż 5 wizyt lekarskich w ramach opieki podstawowej (łącznie u
internisty i lekarza rodzinnego)
2. W którym miejscu oferty Wykonawca powinien zaznaczyć ile oferuje konsultacji lekarskich
w ramach opieki podstawowej (internisty, lekarza rodzinnego)?
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Odpowiedź: parametr ten nie jest oceniany, nie wymagane jest zamieszczanie tego rodzaju
informacji.
3. W opisie przedmiotu zamówienia: Czy wymagane nie mniej niż 3 wizyty na jednego
pracownika w trakcie trwania umowy dla konsultacji lekarskich specjalistycznych oznacza:
- nie mniej niż 3 wizyty w poradni ginekologiczno-położniczej i nie mniej niż 3 wizyty w
poradni chirurgicznej i nie mniej niż 3 wizyty w poradni ortopedycznej itd. czyli łącznie np.
nie mniej niż 21 wizyt u specjalistów w przypadku zaoferowania siedmiu poradni
specjalistycznych
czy
- nie mniej niż 3 wizyty lekarskie w ramach konsultacji lekarskich specjalistycznych (łącznie
we wszystkich zaoferowanych poradniach)?
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w SIWZ.
Odpowiedź: nie mniej niż 3 wizyty lekarskie w ramach konsultacji lekarskich
specjalistycznych (łącznie we wszystkich zaoferowanych poradniach).
4. Zamawiający w pkt 18.3).c) SIWZ opisując zasady punktacji w przypadku dodatkowych
wizyt u specjalistów napisał m.in.:
„zaoferowanie przez Wykonawcę specjalistów w ilości > 7” Czy powinno być „zaoferowanie
przez Wykonawcę ilości wizyt u specjalistów w ilości > 7”?
Odpowiedź: tak
5. Do §2 ust.1 Umowy (Załącznik 5 do SIWZ):
Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie przy udziale podwykonawców. Dodatkowo
zgodnie z zapisem w SIWZ o brzmieniu „Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenie
usługi dodatkowo w innych placówkach spoza Puław”’ Wykonawca zamierza umożliwić
korzystanie z usług medycznych w placówkach własnych i współpracujących wykonawcy na
terenie całego kraju. Proponujemy modyfikację §2 ust.1 Umowy na „Usługi opieki medycznej
będą wykonywane w ośrodkach Wykonawcy oraz w innych ośrodkach medycznych
współpracujących ze Wykonawcą”.
Odpowiedź: załączone umowy to projekty, zapis podany obecnie w projekcie umowy nie jest
zdaniem Zamawiającego sprzeczny z zamierzeniem Wykonawcy umożliwienia korzystania z
usług w placówkach własnych oraz innych.
6. SIWZ pkt. 7 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyc
Wykonawcy. 10) oświadczenie Wykonawcy będącego podmiotem medycznym o wpisie do
rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Wykonawca prosi o potwierdzenie,
że w przypadku firm ubezpieczeniowych, powyższy warunek zostanie spełniony poprzez
dołączenie do oferty zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej. Odpowiedź: tak
7. Zał. nr 5 umowa, pkt. 2 W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy listę
pracowników uprawnionych do usługi opieki medycznej w wersji elektronicznej. Czy
Zamawiający, przekaże Wykonawcy oprócz listy pracowników, podpisane przez pracowników
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deklaracje przystąpienia do usługi opieki medycznej? Deklaracje ułatwiłyby Wykonawcy
weryfikację uprawnień do objęcia usługa opieki medycznej poszczególnych pracowników.
Odpowiedź: Usługą medyczna objęci będą wszyscy pracownicy, a nie tylko część wybranych
osób, dlatego też Zamawiający nie przewiduje dodatkowej procedury składania deklaracji
przez poszczególnych pracowników.
8. Czy istnieje możliwość zapisu w umowie, nałożenia limitów wizyt do internisty/lekarza
rodzinnego – 5 wizyt, do specjalistów 3 wizyty oraz windykowania kosztów wizyt ponad
podane limity bezpośrednio od ubezpieczonych? Odpowiedź: załącznikiem do umowy będzie
oferta wykonawcy z której limity te będą wynikały. Ze strony Zamawiającego nie istnieje
możliwość windykowania kosztów wizyt ponad podane limity.
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin składania ofert – 02.05.2013 r. godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.30.
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