
ZP-2380-383-90/4400/2017    Katowice dnia 06.11.2017 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji  w Katowicach, informuje,  że do postępowania prowadzonego na podstawie
przepisów  określonych  w  Rozdziale  6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  pod  nazwą:  „Świadczenie  usług
medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy
Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Proszę o informację czy dopuszczalne jest składanie oferty częściowej na wybrane lokalizacje?
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż na analogiczne pytanie udzielił (pismem z dn. 31.10.2017r.,
l.dz. ZP-2380-383-90/4145/2017) odpowiedzi:  „Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oferty obejmującej
całość świadczenia usług dla wszystkich jednostek wymienionych w rozdz. I pkt 3 SWZiP i nie przewiduje składania
ofert częściowych”.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający mając na uwadze:
–czas trwania umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego tj. do 31 grudnia 2020 roku
– przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1845)
[dalej  jako:  ustawa  o  systemie  informacji]  zobowiązujące  podmioty  lecznicze  do  wprowadzenia  dokumentacji
medycznej od dnia 31 grudnia 2018 roku
– przepis art. ustawy z dnia ochronie danych osobowych [dalej jako: ustawa o ochronie danych osobowych] 
– treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych  oraz  warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  i  systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) [dalej
jako: rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych]
dopuści przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej pod warunkiem zobowiązania się wykonawcy do
przestrzegania przepisu rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, tym samym zmianę
treści umowy w §12 ust. 1 lit. a) i nadanie brzmienia: „przetwarzanie przekazywanych danych osobowych odbywać się
będzie  wyłącznie  w  formie  papierowej  lub  elektronicznej  pod  warunkiem  zobowiązania  się  wykonawcy  do
przestrzegania  treści  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  dokumentacji
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr
100, poz. 1024)” ?
Odpowiedź  na  pytanie  nr  2: Zamawiający  podtrzymuje  dotychczasowe  brzmienie  wzoru  umowy  stanowiącej
załącznik nr 2 do SWZiP. W chwili wejścia w życie przepisu wskazującego obowiązek wprowadzenia przez podmioty
lecznicze systemu dokumentacji elektronicznej, istnieje możliwość zmiany zapisów umowy poprzez aneks.

Pytanie nr 3:  Wykonawca mając na uwadze generalne zasady:  przejrzystości  i  uczciwej konkurencji,  wyrażonych
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), uprzejmie
prosi  o  wyjaśnienie  ust.  3  rozdziału  3  SIWZ opisanego jako  warunki  udziału  w postępowaniu  oraz  opis  sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków poprzez określenie przesłanek jakimi będzie kierować się Zamawiający
w  ocenie  wpływu  zaangażowania  zasobów  technicznych  lub  zawodowych  Wykonawcy  w  inne  przedsięwzięcia
wykonawcze na realizację zamówienia oraz wyjaśnienie sposobu jego oceny 
Odpowiedź  na  pytanie  nr  3: Zamawiający  informuje  iż  zapisy  ust.  3  rozdziału  3  SWZiP stanowią  dosłowne
przeniesienie do dokumentacji przetargowej zapisów art. 22d ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapisy te są
standardowe dla każdej Specyfikacji postępowań przetargowych prowadzonych przez KWP w Katowicach.

Pytanie nr 4:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie Wzoru Umowy określonego w Załączniku nr 2 do
SWZiP, o postanowienia obejmujące obowiązki Zamawiającego wobec Wykonawcy dotyczące:
a) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz
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z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
b zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,
c) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
d) udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia?
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dokonuje uzupełnienia wzoru umowy określonej w załączniku nr 2 do
SWZiP poprzez dodanie w § 11 ustępu 3 o niżej  wymienionej  treści:  „W przypadku zgłaszanej  przez  Wykonawcę
potrzeby pogłębienia wiedzy na temat warunków pracy poprzez przegląd stanowisk lub udostępnienie dokumentacji
wyników kontroli warunków pracy, ze względu na charakter zadań realizowanych przez Zamawiającego, Zamawiający
każdorazowo, indywidualnie określi zasady przeprowadzania przedmiotowych czynności.”

Zamawiający  wyjaśnia  ponadto,  iż  załączniki  do  wzoru  umowy  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  SWZiP
(skierowania na badania) zapewniają przekazanie Wykonawcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla
zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników oraz zawierają
szczegółowe opisy stanowisk pracy, umożliwiające dokonanie oceny warunków pracy.

Zamawiający  przewidział  również  możliwość  zgłoszenia  i  ewentualnej  wyceny  udziału  lekarza
w posiedzeniach Komisji BHP w pkt. IX załącznika nr 1 do umowy – Formularza cenowego.

Pytanie nr 5:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie Wzoru Umowy określonego w Załączniku nr 2 do
SWZiP w zakresie określonym w § 9 poprzez dodanie w ww.  paragrafie kolejnego ustępu  o numerze 6 o następującym
brzmieniu: „Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku
nie opłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 4 z uwzględnieniem ust. 5.”?
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający dokonuje uzupełnienia wzoru umowy określonej w załączniku nr 2 do
SWZiP poprzez dodanie w § 9 ustępu 6 o niżej wymienionej treści: „W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca
ma prawo naliczyć odsetki ustawowe wartości brutto opóźnionego świadczenia za każdy dzień opóźnienia w płatności.”

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający, w przypadku  realizacji części badań z pakietu B (pakiet B obejmuje inne badania niż
wskazane w pakiecie A zlecone przez lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny pracy), przez
inne  podmioty  niż  Wykonawca,  przy  założeniu  pobierania  materiału  do  badań  przez  Wykonawcę,  wymaga
wskazywania  w  ofercie,  że  Wykonawca  korzysta  z  zasobów  podwykonawcy  oraz  wymaga  przedstawiania
odpowiednich załączników dotyczących podwykonawcy
Odpowiedź  na  pytanie  nr  6: Zamawiający  nie  wymaga  wskazania  w  ofercie,  że  Wykonawca  będzie  korzystał
z zasobów  podwykonawcy  i  nie  wymaga  przedstawiania  odpowiednich  załączników  dotyczących  podwykonawcy
w odniesieniu do realizacji usług wchodzących w zakres pakietu B. Wzór umowy przewiduje możliwość wprowadzenia
aneksem podwykonawców, w razie zaistnienia takiej konieczności.

Pytanie  nr  7:  Czy zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty  na  realizację  badań  wg.  pakietu  A i  pakietu  B  przez
uprawniony podmiot leczniczy dla wybranych jednostek policji np. realizację badań przez podmiot z siedzibą w Bielsku
Białej na rzecz KMP w Bielsku Białej i KPP w Żywcu. Takie rozwiązanie nie tylko przyspieszy realizację badań, ale
także skróci czas dojazdu funkcjonariuszy i pracowników do placówki oraz ograniczy koszty organów policji dojazdu
do placówki celem realizacji badań.
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oferty obejmującej całość świadczenia
usług dla wszystkich jednostek wymienionych w rozdz. I pkt 3 SWZiP i nie przewiduje składania ofert częściowych.

Pytanie  nr  8:  Czy  zamawiający  dopuszcza  aby  Wykonawca,  który  będzie  korzystał  z  podwykonawców  zlecił
podwykonawcy część zamówienia w taki sposób, że (I wariant) podwykonawca realizuje np. 90 % badań pakietu A
i pakietu B z jednostki KPP/KMP w danej miejscowości a wykonawca realizuje pozostałe 10% w swojej siedzibie czy
(II  wariant)  podwykonawca  musi  realizować 100% badań  pakietu  A i  pakietu  B  z  jednostki  KPP/KMP w danej
miejscowości  –  tak  jak  wykonawca.  W  sytuacji  II  wariantu  –  różnica  pomiędzy  wykonawcą  a  podwykonawcą
praktycznie  nie istnieje,  a  jedyna zauważalna  polega  na  tym,  że  wykonawca musi  zrealizować wszystkie  badania
w swojej siedzibie dla wszystkich jednostek z województwa, a podwykonawca (również wszystkie badania) ale dla
wybranych jednostek z jednej (lub wybranych) miejscowości. Pytanie wynika z tego, że zamawiający w rozdz. I pkt 10
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nie określił co rozumie pod pojęciem „części zamówienia”, które wykonawca może powierzyć podwykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza zarówno I-szy,  jak i  II-gi  wariant  realizacji  badań opisany
w zapytaniu, przy założeniu, że w przypadku I-szego wariantu zachowane zostają zasady wskazania przez Wykonawcę
punktów wykonywania badań przedstawione w Rozdziale I pkt 2 SWZiP.

Pytanie nr 9: Czy zamawiający wymaga od podwykonawcy, z którego będzie korzystał wykonawca powierzając mu
realizację badań wg pakietu A i B dla np. KPP w jednej miejscowości, która to komenda liczy kilku max kilkunastu
funkcjonariuszy objętych badaniem aby podwykonawca m. innymi: 
-  wg.  rozdziału  I  pkt  4  ….zapewnił  wykonywanie  badań lekarza  ….  medycyny pracy  każdego dnia tygodnia  od
poniedziałku do piątku ……
- wg.  rozdziału  III  pkt  1.2  ….  dysponował  co najmniej  czterema lekarzami ……służby medycyny pracy,  dwoma
okulistami ……
Reasumując  czy  podwykonawca  musi  spełniać  takie  same  wymagania  jak  wykonawca  w  zakresie  posiadanego
potencjału bez względu na to czy będzie realizował badania dla jednej „małej” KPP czy kilkunastu Komend. Czy zakres
„podwykonawstwa” strony ubiegające się o zamówienie będą mogły uzgodnić samodzielnie i w dowolny sposób, tak
aby zabezpieczyć razem zakres badań wymaganych przez zamawiającego 
Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca samodzielnie uzgodnił zakres zadań zlecanych
podwykonawcy, pod warunkiem, że sposób realizacji badań zapewni ich wykonanie zgodnie z zasadami określonymi
w Rozdziale I SWZiP.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że w oparciu o art. 11c, art. 12a oraz
art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej ww. postępowania
w zakresie załącznika nr 2 do SWZiP – wzór umowy.
Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert do postępowania na dzień 14.11.2017 r., na godz. 11:00.
Przesunięciu ulega również termin otwarcia ofert na dzień 14.11.2017 r., na godz. 11:30.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczono na stronie internetowej KWP Katowice
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