AGENCJA
MIENIA WOJSKOWEGO
Biuro Prezesa
ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa

W A R S Z A W A , 2018-12-14
Znak pisma: BP-DZP.7729.5.2018/5
2018-0499900

S TRO NA I N TE RN E TO WA
ZAM A WI AJ Ą C E GO
WWW. AMW. COM.PL
I DO WYKONAWCÓW WG R OZDZIELNIKA

dot. postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro
pn. Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego (nr sprawy:
BP-DZP.7729.5.2018/99/2018)
Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana treści Ogłoszenia

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na
podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
wpłynęły do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy nw. pytania od Wykonawcy.
W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy,
udziela następujących wyjaśnień dotyczących Ogłoszenia, które stanowią jego integralną
część.
Pytanie nr 1 (pisownia oryginalna):
Dot. umowa o udzielenie świadczeń §12 ust 1
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 Ustawy
o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający modyfikuje treść

§12 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, że nadaje mu

następujące brzmienie:
„1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i
na warunkach określonych w art. 25 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15
kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2190 z pózn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra
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Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 293, poz. 1729) w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.”

Pytanie nr 2 (pisownia oryginalna):
Dot. umowa o udzielenie świadczeń §12 ust 2
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w okresie obwiązywania Umowy ubezpieczenia,
o którym mowa wyżej na zasadach, w zakresie i na sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne),
określone w Ustawie, o której mowa w ust1 i aktach wykonawczych do niej, a także wydania
na każde żądanie Zamawiającego poświadczonych notarialnie kopii polis ubezpieczeniowych.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający modyfikuje treść

§12 ust. 2 wzoru umowy w ten sposób, że nadaje mu

następujące brzmienie:
„2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w okresie obwiązywania Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa wyżej na zasadach, w zakresie
i na sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne), określone w ustawie o działalności leczniczej z
dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2190 z pózn. zm.) i aktach wykonawczych do
niej, a także wydania na każde żądanie Zamawiającego poświadczonych notarialnie kopii
polis ubezpieczeniowych.”

Pytanie nr 3 (pisownia oryginalna):
Dot. SIWZ ust. VI pkt. 4 i umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych §9 ust. 1
W SIWZ Zamawiajacy we wspomnianym punkcie wymaga od oferentów posiadania
minimum 10 placówek własnych w Warszawie oraz co najmniej po jednej w: Bydgoszczy,
Gdyni Lublinie, Olsztynie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze
podczas gdy w umowie Zamawiajacy napisał, że
Wykonawca oświadcza, że w całym okresie obowiązywania Umowy będzie posiadał
minimum 10 placówek własnych w Warszawie oraz po 1 (jednej) placówce własnej w:
Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Olsztynie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i
Zielonej Górze.
Chcemy poinformować Zamawiającego, że obecnie nie ma na rynku żadnego operatora
medycznego który posiadałby placówki własne w wymaganych przez Zamawiajacego
miastach w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w umowie na
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Wykonawca oświadcza, że w całym okresie obowiązywania Umowy będzie posiadał
minimum 10 placówek własnych w Warszawie oraz po 1 (jednej) placówce w: Bydgoszczy,
Gdyni, Lublinie, Olsztynie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający modyfikuje treść § 9 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, że nadaje mu
następujące brzmienie:
„1. Wykonawca oświadcza, że w całym okresie obowiązywania Umowy będzie posiadał
minimum 10 placówek własnych w Warszawie oraz po 1 (jednej) placówce w: Bydgoszczy,
Gdyni, Lublinie, Olsztynie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.”.

Pytanie nr 4 (pisownia oryginalna):
Dot. umowa o udzielenie świadczeń § 13 ust. 2
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na
W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (nie później
niż w terminie 15 Dni Roboczych) rozpatrzyć reklamację, w tym w szczególności udzielić
wszelkich informacji dotyczących okoliczności podanych w reklamacji. W przypadkach
szczególnie trudnych/złożonych, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu
rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej jednak niż do 30 Dni Roboczych, z zastrzeżeniem
wcześniejszego poinformowania Zgłaszającego reklamację o przyczynach konieczności
wydłużenia terminu.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający modyfikuje treść

§13 ust. 2 wzoru umowy w ten sposób, że nadaje mu

następujące brzmienie:
„2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (nie
później niż w terminie 15 Dni Roboczych) rozpatrzyć reklamację, w tym w szczególności
udzielić wszelkich informacji dotyczących okoliczności podanych w reklamacji. W
przypadkach

szczególnie

trudnych/złożonych,

Zamawiający

dopuszcza

możliwość

wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej jednak niż do 30 Dni Roboczych, z
zastrzeżeniem wcześniejszego poinformowania Pacjenta oraz Zamawiającego o przyczynach
konieczności wydłużenia terminu.”

Pytanie nr 5 (pisownia oryginalna):
Czy zamawiający dopuszcza, aby na ostatnim etapie postępowania po wyborze
najkorzystniejszej oferty podmiot, który złoży takową, miał możliwość dołączenia do umowy
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wzorów dokumentów przygotowanych przez ten podmiot (tj. wzór skierowania na badania
profilaktyczne, wzór listy zgłoszeniowej, wniosek o refundację, Ogólne Warunki Udzielania
Świadczeń Zdrowotnych (OWU))?
W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Udzielania Świadczeń
Zdrowotnych, a Umową rozstrzygające znaczenie mają postanowienia niniejszej Umowy.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie, aby na ostatnim etapie postępowania po
wyborze najkorzystniejszej oferty podmiot, który złożył takową, miał możliwość dołączenia
do umowy wzorów dokumentów przygotowanych przez ten podmiot (tj. wzór skierowania na
badania profilaktyczne, wzór listy zgłoszeniowej, wniosek o refundację, Ogólne Warunki
Udzielania świadczeń Zdrowotnych (OWU).
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do istotnych postanowień umowy, w ten sposób, że
nadaje mu brzmienie takie jak w załączonym pliku (nowy obowiązujący zał. Nr 3 do
istotnych postanowień umowy)

Pytanie nr 6 (pisownia oryginalna):
Dot. umowa o udzielenie świadczeń § 14 ust. 12
Czy zamawiający zgadza się skrócić czas obowiązywania zobowiązania wykonawcy do
zachowania poufności, wskazany w paragrafie 14 ust. 12 umowy, z 5 lat do 1 roku?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie czasu obowiązywania z 5 lat do 1 roku
zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności wskazanego w §14 ust. 12 do wzoru
umowy.

Pytanie nr 7 (pisownia oryginalna):
Dot. umowa o udzielenie świadczeń
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do wzoru umowy poniższego paragrafu?
§ ….. E-Faktura
6. W zakresie wynagrodzenia opisanego w § … ust. …., Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, duplikatów
faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
710 z późn. zm.).
7.

Zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Zleceniobiorcę określa Regulamin przesyłania faktur w formie
elektronicznej, stanowiący Załącznik nr … do niniejszej Umowy.

8. Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § … ust…...
9.

Zmiana powyższego adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy, jednakże dla jej skuteczności wymagane jest
powiadomienie Zleceniobiorcy w formie pisemnej w trybie opisanym w Regulaminie przesyłania faktur w formie
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elektronicznej. Skutki braku przekazania informacji o zmianie adresu e-mail, o którym mowa powyżej, obciążają
bezpośrednio Zleceniodawcę.
10. Zleceniodawca ma prawo wycofać zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej po wcześniejszym zawiadomieniu
Zleceniobiorcy w trybie określonym w Regulaminie przesyłania faktur w formie elektronicznej. W przypadku wycofania
zgody Zleceniobiorca traci możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej ze skutkiem od następnego okresu
rozliczeniowego po otrzymaniu powiadomienia.

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie do wzoru umowy w/w paragrafu.
Ponadto Zamawiający modyfikuje §15 ust. 3 istotnych postanowień umowy (zał. Nr 6
do Ogłoszenia), w ten sposób że nadaje mu następujące brzmienie:
„3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Wykonawca oświadcza, że w momencie
odebrania od Zamawiającego listy Osób Uprawnionych, o której mowa w § 6 Umowy staje
się on administratorem danych osobowych tych Pracowników oraz wskazanych przez nich
innych Członków rodzin, w rozumieniu RODO.”
Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy, przedłuża termin składania
ofert określony w ogłoszeniu do dnia 19.12.2018 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.12.2018 r.

o godz. 10:00

w siedzibie

Zamawiającego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, sala przetargowa.
Jednocześnie zamieszcza na swojej stronie internetowej nowe obowiązujące
dokumenty pod nazwą:
1.Nowy obowiązujący zał. Nr 6 do Ogłoszenia – istotne postanowienia umowy
2.Nowy obowiązujący zał. Nr 3 do istotnych postanowień umowy
Wykonawcy przy sporządzaniu oferty są zobowiązani do wzięcia pod uwagę w/w
odpowiedzi oraz nowych poprawionych załączników.
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