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Piotrków Trybunalski, dnia 06 marca 2018 r. 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA PRACOWNIKÓW 

PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 

 

Nr zamówienia DO.3201-4/2018 

 

                                                                                                          Wszyscy wykonawcy  
                                                                                                          biorący udział w postępowaniu 

 

 
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu  w trybie przetargu nieograniczonego Nr DO.3201-4/2018 

 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. jako Zamawiający w postępowaniu publicznym 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi polegające na Grupowym 

ubezpieczeniu zdrowotnym dla pracowników Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

(znak DO.3201-4/2018) informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące pytania 

Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnia 

i dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zastępujący sposób: 

 

Pytanie 1 
SIWZ rozdz. I pkt 14 ppkt 14.4.1  Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu dotyczącego 
realizacji wizyt lekarzy POZ w ciągu 24h od zgłoszenia zapotrzebowania na zapis „aby wizyta mogła się 
odbyć w ciągu 24godzin od daty zgłoszenia, jedynie w przypadku dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji 
kiedy termin realizacji obejmowałby dni ustawowo wolne od pracy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa 
Generalna, Rozdz. I pkt 14 ppkt. 14.4.1., który otrzymuje brzmienie: 
„czas oczekiwania na konsultacje u lekarza internisty / lekarza medycyny rodzinnej nie przekracza 24 godzin 
od zgłoszenia  - dotyczy dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji, kiedy termin realizacji obejmowałby dni 
ustawowo wolne od pracy,” 
 
Pytanie 2 
SIWZ rozdz. I pkt 3.6. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: 
Pracownik Ubezpieczającego może zadeklarować zmianę z Wariantu I na Wariant II w rocznicę umowy 
w przypadku skorzystania z para opcji. Zmiana pakietu Pracowniczego na Pakiet Partnerski/Rodzinny 
z każdym czasie trwania umowy, z terminem odpowiedzialności od 1 dnia miesiąca następującego po 
zgłoszeniu zmiany pakietu do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony ubezpieczenia.  
Uzasadnienie: 
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Zapis w pierwotnej wersji umożliwiający zmianę zakresu w dowolnym monecie powoduje konieczność przyjęcia do wyliczenia 
założenia zwiększonej szkodowości co przekłada się na konieczność podniesienie wysokości składki zmniejszając jej 
konkurencyjność rynkową.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokumenty są przesyłane do Wykonawcy w terminie podanym w SIWZ Rozdz. I pkt. 12.5.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, Rozdz. I pkt 
3.6., który otrzymuje brzmienie: 
„Pracownik Ubezpieczającego może zadeklarować zmianę z Wariantu I na Wariant II w rocznicę umowy w przypadku 
skorzystania z prawa opcji. Zmiana z Pakietu Pracowniczego na Pakiet Partnerski/Rodzinny może być dokonana w każdym 
czasie trwania umowy, z terminem odpowiedzialności od 1 dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu zmiany 
wariantu/pakietu.” 
 
Pytanie 3 
SIWZ rozdz. I pkt 7.1.1. Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu co Zamawiający ma na myśli umowę cywilno-prawną  
(umowę zlecenie) działalności jednoosobowe pracujące wyłącznie dla Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna,  Rozdz. I pkt 
7.1.1., który otrzymuje brzmienie: 
„Objęty ochroną ubezpieczeniową pracownik Ubezpieczającego zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, bez względu na 
wymiar czasu pracy.” 
 
Pytanie 4 
SIWZ rozdz. I pkt 12.5. W celu zabezpieczenia sprawnej organizacji i dostępu do świadczeń, wykonawca wnioskuje o zmianę 
zapisu na; 
„Ubezpieczyciel będzie przesyłał dokumenty o których mowa w pkt 12.4. w terminie do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego 
ochronę ubezpieczenia.” 
Zgodnie z przepisami prawa Ubezpieczyciel ma obowiązek przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczenia dostarczyć Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, Rozdz. I pkt. 
12.5., który otrzymuje brzmienie: 
„12.5. Ubezpieczający będzie przesyłał dokumenty, o których mowa w pkt 12.4. w terminie do 27-go dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do osób, których dokumenty są przesyłane.” 
 
Pytanie 5 
SIWZ rozdz. I pkt 14.5. Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu gdyż Zamawiający w rozdz. II wskazał wykaz specjalistów, 
którzy mają być dostępni w ramach bezpłatnych świadczeń w wariancie I i w wariancie II jednakże w pkt 14.5. (rozdz. I ) 
w odniesieniu do opcji refundacyjnej Zamawiający wskazuje „rehabilitantów”. Czy Wykonawca ma rozumieć, że dostęp do 
świadczeń rehabilitanta jest podany jako przykład, czy należy uwzględnić świadczenie w składce dla obu wariantów 
z rozdziału II? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że rehabilitant jest podany jako przykład.  
 
Pytanie 6 
SIWZ rozdz. II pkt 2.4. (zapis pod wykazem lekarzy) Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy lekarze w ramach specjalizacji: 
psychologii, psychiatrii, seksuologii, logopedy, andrologii, dietetyka są traktowani jako opcja fakultatywna? W tej sytuacji 
Wykonawca prosi o dodanie tej informacji do formularza ofertowego pkt 7 str.2. W przypadku odpowiedzi przeczącej 
Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy wskazani specjaliści mają być ujęci w obu zakresach czy wyłącznie w wariancie II. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że podał w SIWZ, II-Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia/Umowie Generalnej, Rozdziale II 
pkt. 2.4. minimalne wymagane zakresy specjalizacji w poszczególnych Wariantach – z dostępem nielimitowanym. Każdy 
z Wykonawców może w celu zdobycia dodatkowych punktów rozszerzyć podane zakresy o dodatkowe specjalizacje przy 
założeniu, że dostęp do dodatkowych specjalizacji będzie nielimitowany. Wyjątek - jeżeli Wykonawca rozszerzy wykazy 
specjalistów o: psychologa, psychiatrę, seksuologa, logopedę, androloga, dietetyka – Zamawiający dopuszcza możliwość 
określenia limitu wizyt w roku dla tych specjalizacji. W Formularzu oferty – Załączniku 1a - tabeli świadczeń, jeżeli 
Wykonawca dołączy któregoś z powyżej wymienionych specjalistów do Wariantu I lub II – dodaje wiersze w katalogach 
i odpowiednio zwiększa liczbę oferowanych specjalizacji. Przy specjaliście z limitem dostępu - w kolumnie F wpisuje 
np. 4 wizyty, co oznacza możliwość skorzystania z wizyty u danego specjalisty 4 razy w okresie kolejnych 12 miesięcy trwania 
umowy. 
 



 
 

 
Telefony całodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67;  

Zakład Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01; Sekcja Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zakład Ujęć Wody - (44) 645-16-15; 
Zakład Oczyszczalni Ścieków - (44) 645-16-12; Laboratorium - (44) 645-16-13 

 

Pytanie 7 
SIWZ rozdz. XI pkt 1, pkt 8. W związku zaznaczeniem że Wykonawca prosi o potwierdzenie że mimo iż część przedstawionych 
dokumentów będzie zaznaczona jako „część zastrzeżona oferty” i wyodrębniona z „części jawnej oferty to numeracja stron 
ma zostać zachowana zgodnie z kolejnością załączników przedstawioną przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza poprawność interpretacji zapisów SIWZ przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 8 
SIWZ rozdz. I pkt 14 ppkt 14.1  Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wskazanego zapisu na: INFOLINIA MEDYCZNA - 
udostępniona przez Ubezpieczyciela infolinia medyczna, umożliwiająca Ubezpieczonemu umówienie terminów wizyt 
lekarskich w Partnerskich Placówkach Medycznych oraz uzyskanie innych potrzebnych informacji (m.in. dostępności 
specjalistów w danej placówce medycznej, godzinach pracy, itd.). Infolinia jest zobowiązana funkcjonować 24h na dobę, 
siedem dni w tygodniu.        
Uzasadnienie: 
Ubezpieczeni w celu identyfikacji w placówce medycznej korzystają z dowodów osobistych lub innych dokumentów 
potwierdzających tożsamość ubezpieczonego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający udziela odpowiedzi na Pytanie 8 łącznie z odpowiedzią na Pytanie 21. 
 
Pytanie 9 
SIWZ rozdz. I pkt 13 Wykonawca prosi o potwierdzenie interpretacji wskazanego zapisu. Zdanie Wykonawcy Zamawiający 
oczekuje potwierdzenia, że Wykonawca w dniu odejścia pracownika na emeryturę będzie w stanie zaproponować 
indywidualną kontynuację. Oferta indywidualnej kontynuacji będzie dedykowana wyłącznie pracownikowi odchodzącemu zaś 
forma i zakres nie będzie uzależniony od koncepcji przedstawionej w SIWZ. 
W przypadku odmiennej interpretacji Wykonawca prosi o wskazanie oczekiwań i formy ich przedstawienia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, ze Wykonawca w dniu odejścia pracownika z zakładu pracy (rozwiązanie umowy o pracę, w tym 
również z powodu przejścia na emeryturę) zaproponuje możliwość kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie 
z aktualnymi warunkami kontynuacji obowiązującymi u Wykonawcy w chwili odejścia pracownika z grupy (forma i zakres, bez 
względu na staż opłaty składek w umowie grupowej). 
 
Pytanie 10 
Załącznik nr 6 do SIWZ Czy w związku z faktem, że dane dotyczące wysokości wynagrodzenia są informacjami poufnymi, 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści § 5 ust. 3 Umowy, by po wyrazach „powyższym punkcie” dodać przecinek 
i wyrazy „z zachowaniem tajemnicy wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy § 5 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca wskazuję osobę …………………………. jako dedykowaną do kontaktu ze strony Wykonawcy, nadzorującą 
prawidłowe wykonywanie niniejszej Umowy. W przypadku uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, wszelkie uwagi lub 
pytania należy kierować do ww. osoby. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego i Brokera 
o zmianie ww. osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni  od dokonania zmiany. W oparciu o art. 29 ust. Ustawy Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się, iż powyższą osobę zatrudni na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). 
Na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego Wykonawca/Podwykonawca przedłoży kopie umów o pracę 
zawartych z osobami wymienionymi w powyższym punkcie, z zachowaniem tajemnicy wysokości otrzymywanego 
wynagrodzenia. Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
 
Pytanie 11 
Załącznik nr 6 do SIWZ Czy w związku z faktem, że regulacje RODO mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku, 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści § 14 ust. 1 pkt 2 Umowy, by po wyrazach „zwanego dalej RODO” dodać 
wyrazy „- od daty wejścia w życie wskazanej wyżej regulacji.”? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy § 14 ust. 1 pkt. 2), który otrzymuje 
brzmienie: 
„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO" - od daty wejścia w życie wskazanej 
wyżej regulacji.” 
 
 
Pytanie 12 
SIWZ rozdz. I pkt 12.2. Wykonawca prosi o potwierdzenie że Zamawiający przez wskazany zapis zakazujący zadawania pytania 
odnoszącego się do stanu zdrowia nie utożsamia tego z wyłączeniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela i niemożliwością 
przystąpienia do ubezpieczenia osób w trakcie pobytu w szpitalu, hospicjum, osób z orzeczona niepełnosprawnością itd. 
będących pod stałą opieką lekarską.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna,  Rozdz. I 
pkt. 12.3., który otrzymuje brzmienie: 
„Ubezpieczyciel przyjmie do ubezpieczenia osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych oraz urlopach 
bezpłatnych. W dacie podpisywania deklaracji/wniosku przystąpienia do umowy ubezpieczenia, osoba przystępująca nie 
może przebywać na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum lub być uznana za niezdolną do pracy lub służby. 
Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik Ubezpieczającego z orzeczoną grupą inwalidzką pod warunkiem dopuszczenia 
go do pracy.” 
 
 
Pytanie 13 
SIWZ rozdz. I pkt 10.4. Wykonawca wnosi o  modyfikację zapisu na:  
„Ubezpieczyciel jest zobowiązany w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Ubezpieczającego lub Brokera do 
przedstawienia zestawienia ilości wykonanych procedur i podania utylizacji produktu na całości kontraktu, ilości osób, które 
korzystały ze świadczeń zdrowotnych jak i wysokości wypłaconych świadczeń….”   
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, Rozdz. I pkt. 
10.4., który otrzymuje brzmienie: 
„Ubezpieczyciel jest zobowiązany w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Ubezpieczającego lub Brokera do 
przedstawienia zestawienia ilości wykonanych procedur i podania utylizacji produktu na całości kontraktu, ilości osób, które 
korzystały ze świadczeń zdrowotnych jak i wysokości wypłaconych świadczeń w ramach Refundacji za okres od początku 
trwania Umowy Ubezpieczenia Zdrowotnego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Ubezpieczający 
lub Broker mogą wnioskować o przedstawienie zestawienia nie częściej, niż co 6 miesięcy.” 
 
Pytanie 14 
Załącznik nr 1a do SIWZ wykonawca prosi o potwierdzenie interpretacji uzupełnienie tabeli świadczeń w wariancie I i II. 
Wykonawca opcje refundacyjną definiuje jako możliwość zwrotu poniesionych kosztów do wysokości ceny obowiązującej w 
cenniku refundacyjnym Wykonawcy pod warunkiem że Ubezpieczony posiadał świadczenie w ramach wybranego przez siebie 
zakresu i owe świadczenie było bezpłatne. W przypadku usług będących w zakresie jednakże w formie zniżki na usługę w tej 
sytuacji ubezpieczony nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów o które zawnioskował zgodnie z przyjęta u Ubezpieczyciela 
formą.    
W związku z powyższym w przypadku zaznaczenia w tabeli świadczeń z załącznika nr 1a usługi posiadającej formę zniżki 
Wykonawca nie wpisuje ceny refundacji danego świadczenia pozostawiając pole puste.    
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w powyższym przypadku może pozostawić pole puste lub wpisać „0” – obie sytuacje 
będą interpretowane jako brak refundacji w odniesieniu do danej usługi. 
 
Pytanie 15 
SIWZ, Załącznik nr 6 do SIWZ, wzór umowy. § 6. Pkt 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie zaproponowanego terminu płatności składki na 25. dzień miesiąca poprzedzającego 
odpowiedzialność. 
Taki sposób opłaty składek ułatwi obsługę ubezpieczenia oraz zapewni prawidłowość realizacji procesów związanych z 
wykonywaniem umowy ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszystkie czynności związane z przekazywaniem aktualnego stanu osób ubezpieczonych będą 
dokonywane do 27-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy (zgodnie z SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia/Umowa Generalna,  Rozdz. I pkt. 12.5.).  
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy § 6 ust. 1 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie: 
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„Rata składki wynikająca z Umowy ubezpieczenia zdrowotnego, płatna będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia każdego 
miesiąca, za który rata składki jest należna na następujący rachunek/ki bankowy/e Wykonawcy 
……………………………………………………………..” 
 
Pytanie 16 
SIWZ, rozdział I, pkt 5.7 
W nawiązaniu do powyższych zapisów oraz w związku z rekomendowaniem przez Zamawiającego obsługi ubezpieczenia w 
elektronicznym systemie informatycznym, czy Zamawiający potwierdza iż, informacja o występującej na polisie zaległości 
bądź nadpłaci przekazywana byłaby za pomocą wskazanego systemu informatycznego. Salda polis byłyby dostępne/widoczne 
na bieżąco dla osób wyznaczonych do obsługi ubezpieczenia przez Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, że 
w przypadku wystąpienia zaległości dodatkowo wysyła do Zamawiającego pismo/przypomnienie z informacją o jej 
wystąpieniu.                                                                 
W nawiązaniu do powyższych zapisów czy Zamawiający zgodzi się aby powyższy zapis nie odnosił się do pierwszej składki, 
której wpłata w terminie niezbędna jest do prawidłowego nadania początku odpowiedzialności oraz czy zgodzi się na 
rozszerzenie powyższego zapisu na następujący: Nieopłacenie składki w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności 
Wykonawcy ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem, że składka za ubezpieczenie grupowe 
zostanie przekazana do końca miesiąca za który jest należna.  W przypadku braku składki do końca miesiąca, 
odpowiedzialności na polisie zostaje zawieszona, a Wykonawca takim przypadku wzywa Zamawiającego do uzupełnienia 
zaległości wskazując co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki.   
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że przekazywanie informacji o występującej na polisie zaległości bądź nadpłacie może być 
dokonywane za pośrednictwem funkcjonującego u Wykonawcy systemu informatycznej obsługi ubezpieczenia oraz 
dodatkowo przy zaległości w opłacie składki -  wysyłane pisemnie. 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna,  Rozdz. I 
pkt. 5.6. i 5.7., które otrzymują brzmienie: 
„5.6. Rata składki opłacona będzie do 10 dnia miesiąca, za który jest należna. 
5.7. Pierwsza rata składki musi zostać opłacona w terminie płatności składki. Nieopłacenie kolejnej raty składki 
w wyznaczonym terminie nie powoduje rozwiązania Umowy Ubezpieczenia Zdrowotnego, ani zawieszenia udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej pod warunkiem, że składka za ubezpieczenie zostanie przekazana do końca miesiąca za który jest należna. 
W przypadku braku wpłaty raty składki do końca miesiąca, odpowiedzialność na polisie/ach zostaje zawieszona, 
a Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości wskazując co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin 
zapłaty raty składki.” 
 
Pytanie 17 
SIWZ Rozdz. XIV  Wykonawca prosi o wyjaśnienie  zapisu, z którego wynika, że cenę należy obliczyć jako średnią składek mc za 
Wariant I oraz II, przy czym składka za każdy wariant to również średnia pakietów w danym Wariancie (pakiet pracownika, 
partnerski, rodzinny), skoro są 3 pakiety to dlaczego należy podzielić  przez 6, czy nie powinno być podzielone przez 3 skoro 
są 3 pakiety w wariancie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ Część XIV pkt. 4. ppkt.1) c., gdzie wzór jednostkowej składki za każdy 
z wariantów to: 
 

Zn = (ZPn+ZPAn+ZRn)/3 
 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający zrezygnuje z zastosowania systemu informatycznego o jakim mowa we wzorze umowy paragraf 12 pkt 2? 
Pytanie 19 
Czy zamiast „systemu” można przedstawić inne narzędzia ułatwiające prowadzeni rozliczeń tj. np.: arkusze programu 
Microsoft Excel.  
Odpowiedź: 
Zamawiający udziela odpowiedzi łącznie na Pytanie 18 i 19. 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy § 12 ust. 2 i 3 , które otrzymują brzmienie: 
 
„2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu system informatyczny obejmujący minimum następujące funkcje: 

2.1. prowadzenie ewidencji osób objętych Umową ubezpieczenia zdrowotnego z uwzględnieniem generowania 

raportów osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia, 

2.2. rozliczanie miesięcznych rat składek. 
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Jeżeli Wykonawca nie posiada w/w systemu informatycznego, dopuszcza się udostepnienie narzędzia ułatwiającego obsługę 

umowy np. w formie arkusza kalkulacyjnego obsługiwanego za pomocą programu Microsoft „Excel”. Narzędzie będzie służyło 

do przekazywania za pomocą poczty elektronicznej ewidencji osób objętych umową, osób przystępujących i występujących 

z ubezpieczenia. Dodatkowo Wykonawca udostępni wszelkie wzory druków w formie elektronicznej wymagane podczas 

bieżącej obsługi umowy w tym m.in. deklaracje przystąpienia, deklaracje zmiany danych osobowych itd. 

3. Wykonawca udostępni Zamawiającemu system informatyczny/narzędzie do obsługi umowy przed planowanym 

rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy ubezpieczenia zdrowotnego. Wykonawca zapewni przeszkolenie 

osób wskazanych przez Zamawiającego z zasad obsługi Umowy ubezpieczenia zdrowotnego.” 

 
Pytanie 20 
SIWZ Rozdz. XI pkt. 2 ppkt.7 
Czy Zamawiający jest skłonny zrezygnować z wymogu udostępniania Załącznika nr 1a w wersji elektronicznej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 
 
Pytanie 21 
Dot. SIWZ, II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, rozdział I ust. 14 pkt. 14.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na 
Infolinia medyczna – udostępniona przez Ubezpieczyciela infolinia medyczna, umożliwi Ubezpieczonemu umówienie 
terminów wizyt lekarskich w placówkach własnych Ubezpieczyciela oraz pozyskanie innych potrzebnych informacji (m.in. 
dostępność lekarzy, godzin pracy placówki – dotyczy placówek własnych).  
Rejestracja wizyt planowych za pośrednictwem infolinii odbywać się będzie w godzinach 6.00-22.00 (pn-pt) oraz 7-21 (sb-nd). 
Infolinia całodobowo będzie udzielać informacji nt. pilnej pomocy medycznej przez  Telefoniczną Informację Medyczną. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udziela odpowiedzi łącznie na Pytanie 8 i Pytanie 21 modyfikując treści SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia/Umowa Generalna,  Rozdz. I pkt. 14.1. w następujący sposób: 
„INFOLINIA  MEDYCZNA – udostępniona przez Ubezpieczyciela infolinia medyczna, umożliwiająca Ubezpieczonemu 
umówienie terminów wizyt lekarskich w Placówkach własnych i Partnerskich Placówkach Medycznych oraz uzyskanie innych 
potrzebnych informacji (m.in. dostępności lekarzy w danej placówce medycznej, godzinach pracy, itd.,). Infolinia całodobowo 
będzie udzielać informacji nt. pilnej pomocy medycznej, siedem dni w tygodniu. Jeżeli Infolinia medyczna Ubezpieczyciela, nie 
obsługuje Partnerskich Placówek Medycznych, Ubezpieczeni będą umawiać się na wizyty bezpośrednio w udostępnionych 
w umowie placówkach, na podstawie procedury uzgodnionej pomiędzy Ubezpieczycielem, a Ubezpieczającym”. 
 
Pytanie 22 
Dot. SIWZ, II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, rozdział II ust. 2 pkt. 2.2 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu poprzez dopisanie 
Usługa nie obejmuje prowadzenia ciąży o przebiegu patologicznym oraz badań wykonywanych technikami biologii 
molekularnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, Rozdz. II 
pkt. 2.2., który otrzymuje brzmienie: 
„Świadczenia związane z prowadzeniem ciąży – obejmują: opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje i niezbędne 
badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu – możliwość uzależnienia 
zakresu badań w zależności od wybranego przez Ubezpieczonego Wariantu w umowie. Usługa nie obejmuje badań 
wykonywanych technikami biologii molekularnej. 
 
Pytanie 23 
Dot. SIWZ, II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, rozdział II ust. 2 pkt. 2.6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisu poprzez dopisanie 
Konsultacje profesorskie wymagają posiadania skierowania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, Rozdz. II 
pkt. 2.6., który otrzymuje brzmienie: 
„Konsultacje profesorskie – świadczenie fakultatywne – zakres zgodny z warunkami Ubezpieczyciela. Konsultacje profesorskie 
wymagają posiadania skierowania.” 
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Pytanie 24 
Dot. SIWZ, II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, rozdział I ust. 1 pkt. 1.8 
W związku z tym że rzeczone postępowanie obejmuje dwa warianty ubezpieczenia zwracamy się z prośbą o udzielenie 
informacji w jakiej części Pracodawca będzie finansował składkę za Pracownika w danym wariancie. 
Odpowiedź: 
Udział pracodawcy zależny jest od wysokości składki w każdym z Wariantów uzyskanej od Wykonawcy, który wygra 
postępowanie. Założeniem był znaczący udział w składce Wariantu I (maksymalnie może być to pełna składka finansowana 
przez pracodawcę). Dopłata do Wariantu II byłaby po stronie pracowników. 
 
Pytanie 25 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby na ostatnim etapie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty podmiot, który złoży 
takową, miał możliwość dołączenia do umowy wzorów dokumentów przygotowanych przez ten podmiot (tj. deklaracja 
przystąpienia do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, wzór 
listy zgłoszeniowej, regulamin refundacji Swoboda Leczenia, wniosek o refundację)?  
W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, a Umową rozstrzygające 
znaczenie mają postanowienia niniejszej Umowy. 
W załączeniu przesyłamy wzory załączników. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie ze wzorem Formularza oferty – Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 14 c), Wykonawca ma 
obowiązek dołączyć wraz z ofertą - Ogólne warunki ubezpieczenia wraz z katalogami świadczeń i cennikiem refundacji 
świadczeń. Wykonawca załącza również inne dokumenty, które w jego ocenie należy przedłożyć jako niezbędne do 
potwierdzenia warunków składanej oferty (katalog załączników jest katalogiem otwartym). Na etapie złożenia oferty nie jest 
wymagane przedstawienie wzorów deklaracji przystąpienia, wniosku o refundację świadczeń i innych druków 
wykorzystywanych do bieżącej obsługi umowy. 
 
Pytanie 26 
Dot. SIWZ, II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, rozdział I ust. 5 pkt. 5.5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na 
Rata składki za wszystkich ubezpieczonych którzy przystąpili do ubezpieczenia przekazywana będzie przez Ubezpieczającego 
przelewem zawierającym numer Umowy Ubezpieczenia Zdrowotnego lub nadany przez Ubezpieczyciela numer polisy na 
wskazany rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Za datę realizacji płatności raty składki uważa się datę wpływu środków na 
rachunek wskazany przez Ubezpieczyciela. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że propozycja Wykonawcy jest zgodna z zapisami SIWZ  - jeżeli Wykonawca rejestruje oba Warianty 
jako jedną Umowę Ubezpieczenia Zdrowotnego/jedną polisę – będzie u niego funkcjonował tylko jeden numer rachunku 
bankowego. 
 
Pytanie 27 
Dot. zał nr 6 do SIWZ (Wzór Umowy) § 12 ust. 2 i 3 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie powyższych ustępów z § 12 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający informuje, że treści Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór 
umowy § 12 ust. 2 i 3 zostały zmodyfikowane, otrzymując brzmienie podane przez Zamawiającego przy udzielaniu 
odpowiedzi łącznie na Pytanie 18 i 19. 
 
Pytanie 28 
Dot. SIWZ, II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, rozdział II ust. 2 pkt. 2.4 wariant II 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapisanie dermatologa i wenerologa w jednej pozycji. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów określa 
dermatologię i wenerologię jako jedną specjalizację 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, Rozdz. II 
pkt. 2.4. polegającej na usunięciu z katalogu specjalistów w Wariancie II wenerologa – katalog liczy 24 specjalistów. 
Analogiczną korektę dokonano w Formularzu oferty – Załączniku 1a - tabeli świadczeń. 
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Pytanie 29 
Dot. zał nr 6 do SIWZ (Wzór Umowy) § 5 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na 
Wykonawca wskazuję osobę …………………………. jako dedykowaną do kontaktu ze strony Wykonawcy, nadzorującą prawidłowe 
wykonywanie niniejszej Umowy. W przypadku uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, wszelkie uwagi lub pytania 
należy kierować do ww. osoby. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego i Brokera o zmianie 
ww. osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania zmiany. W oparciu o art. 29 ust. Ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się, iż powyższą osobę zatrudni na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). Na żądanie i w 
terminie określonym przez Zamawiającego Wykonawca/Podwykonawca przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu osoby 
dedykowanej do kontaktu na umowę o pracę 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zmianę treści Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy § 5 ust. 3, dokonaną po zadanym Pytaniu 
nr 10.  
 
Pytanie 30 
Dot. SIWZ, II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, rozdział I ust. 15 pkt. 15.1 ppkt 15.1.5, 15.1.6, 
15.1.8, 15.1.9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę modyfikację zapisów na 

ppkt 15.1.5 
pozostawania pod wpływem, nadużycia lub zatrucia dobrowolnie spożywanymi: alkoholem, narkotykami, innymi 
substancjami odurzającymi lub psychotropowymi, tytoniem, lekami stosowanymi niezgodnie z zaleceniem Lekarza 
ppkt  15.1.6 
leczenia zakażenia wirusami HIV (AIDS), wirusami wirusowego zapalenia wątroby (z wyłączeniem WZW typu A) oraz schorzeń 
będących następstwem w/w zakażeń 
ppkt 15.1.8 
diagnozowania i leczenia zaburzeń płodności, w tym ciąży będącej wynikiem ww. postępowania, o ile jest to ciąża wysokiego 
ryzyka 
ppkt 15.1.9 
leczenia chorób psychicznych, zaburzeń lub innych zakłóceń czynności psychicznych, w tym choroby Alzheimera, i ich 
następstw 
 
Pytanie 31 
Dot. SIWZ, II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, rozdział I ust. 15 pkt. 15.1 
Czy Zamawiający wyraz zgodę na modyfikację zapisów poprzez dopisanie poniższych podpunktów 
ppkt 15.1.10  
stosowania naukowo nieuznanych metod leczenia oraz medycyny niekonwencjonalnej, ludowej i orientalnej, stosowania 
leków niedopuszczonych do użytku w Polsce (lub poza terytorium RP lecz wyłącznie w związku z Modułem Leczenia 
Poważnych Zachorowań za Granicą – BEST HELP) oraz ich następstw, jak również udziału Ubezpieczonego w eksperymentach 
medycznych, badaniach klinicznych lub podobnych badaniach związanych ze zdrowiem, oraz ich następstw; 

ppkt 15.1.11 

epidemii, stanów klęski żywiołowej lub katastrof naturalnych ogłoszonych i potwierdzonych przez właściwe organy 
administracji państwowej; 

ppkt 15.1.12 

diagnozowania i leczenia związanego ze zmianą płci; 

ppkt 15.1.13 

przeprowadzania zabiegów aborcji oraz leczenia ich następstw; 

ppkt 15.1.14 

prowadzenia ciąży wysokiego ryzyka; 

ppkt 15.1.15 

diagnozowania i leczenia protetycznego, ortodontycznego, periodontologicznego, implantologicznego; 

ppkt 15.1.16 

diagnozowania i leczenia oraz zabiegów lub operacji z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej oraz kosmetologii a 
także leczenia niepożądanych następstw wymienionych w zdaniu poprzednim procedur; 

ppkt 15.1.17 
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diagnozowania i leczenia nie zleconego lub nie wykonanego w Placówkach wskazanych przez Ubezpieczyciela; 

ppkt 15.1.18 

wystawiania orzeczeń, zaświadczeń, oświadczeń, wniosków niezwiązanych z koniecznością kontynuacji procesu 
diagnostycznego i terapeutycznego prowadzonego w Placówce wskazanej przez Ubezpieczyciela (wyłączenie nie dotyczy 
świadczeń medycyny pracy – o ile jest objęte zakresem Ubezpieczenia, druków ZUS ZLA); 

ppkt 15.1.19 

badań diagnostycznych niezbędnych do planowego leczenia szpitalnego, realizowanego w ramach świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udziela jednocześnie odpowiedzi na Pytanie 30 i 31 określając nowy katalog ograniczeń i wyłączeń 
odpowiedzialności. 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, Rozdz. I pkt. 
15., modyfikując katalog ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności w następujący sposób: 
 
„15. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. 

15.1. Ubezpieczyciel jest wolny od udzielania świadczenia usług zdrowotnych Ubezpieczonemu wyłącznie 
w przypadkach, kiedy zdarzenie ubezpieczeniowe powstało w bezpośrednim następstwie: 
15.1.1. Stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wojny lub działań wojennych, 
15.1.2. Czynnego udziału w aktach terroryzmu, 
15.1.3. Czynnego i dobrowolnego udziału ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, 
15.1.4. Popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, 

prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego, jeżeli ubezpieczony nie posiadał 
odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub gdy Ubezpieczony prowadził pojazd po spożyciu 
alkoholu, w stanie nietrzeźwości a, także po zażyciu środków odurzających lub narkotyków, 

15.1.5. Spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych 
w rozumieniu prawa o przeciwdziałaniu narkomanii, leków stosowanych niezgodnie z zaleceniem lekarza, 

15.1.6. Zakażeniem wirusem HIV oraz leczenia i następstw leczenia nabytego niedoboru odporności AIDS, 
15.1.7. Leczenia odwykowego, 
15.1.8. Prowadzenia badań, diagnostyki i leczenia niepłodności, wszelkich form sztucznego zapłodnienia, a także 

przeprowadzania aborcji (z powodów pozamedycznych) oraz leczenia jej następstw, 

15.1.9. Psychoterapii i leczenia uzależnień, 
15.1.10. Diagnozowania i leczenia związanego ze zmianą płci, 
15.1.11. Stosowania leków niedopuszczonych do użytku w Polsce, jak również udziału Ubezpieczonego 

w eksperymentach medycznych, badaniach klinicznych lub podobnych badaniach związanych ze 
zdrowiem, oraz ich następstw. 

15.2. Ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za zdarzenia, które są skutkiem chorób (w tym chorób przewlekłych) lub 
wypadków, które zostały stwierdzone i/lub zaszły przed początkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela, 
a powodują nabycie przez Ubezpieczonego prawa do świadczenia usług zdrowotnych w okresie obowiązywania 
niniejszej Umowy. 

 
Pytanie 32 
Dotyczy SIWZ postanowienia dotyczące realizacji umowy ubezpieczenia i refundacji świadczeń przez ubezpieczyciela: 
Ppkt 14.4  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego standardów dostępności na standardy przesłane w załączeniu. 
 
Planowe wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu: 

• internisty 

• lekarza rodzinnego 

• pediatry 
realizowane są w czasie do 24 godzin (z wyłączeniem niedziel i świąt). 
Planowe wizyty u lekarzy specjalistów: 

• ginekologa 

• chirurga 
realizowane są w czasie do 48 godzin (do 2 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt). 
Planowe wizyty u lekarzy specjalistów: 

• okulisty 

• ortopedy 

• laryngologa 
oraz planowe badania: 

• RTG 
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realizowane są w czasie do 72 godzin (do 3 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt) 
Planowe wizyty u lekarzy specjalistów: 

• kardiologa 

• dermatologa 

• pulmonologa 

• neurologa 
oraz planowe badania: 

• USG (m.in. brzucha, piersi, z wyłączeniem specjalistycznego, w tym ortopedycznego) 

• mammografia 
realizowane są w czasie do 120 godzin (do 5 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt). 
Planowe wizyty u lekarzy specjalistów: 

• alergologa 

• chirurga naczyniowego 

• specjalisty chorób zakaźnych 

• diabetologa 

• endokrynologa 

• gastroenterologa 

• nefrologa 

• neurochirurga 

• onkologa 

• psychiatry 

• urologa 
oraz planowe badania: 

• tomografia komputerowa 

• EKG wysiłkowe 

• biopsje 

• densytometria 
realizowane są w czasie do 168 godzin (do 7 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt). 
Planowe wizyty u specjalistów: 

• ginekologa endokrynologa 

• hematologa 

• hepatologa 

• psychologa 

• foniatry 

• stomatologa 

• lekarzy specjalności niewymienionych powyżej 

• konsultacje profesorskie 
oraz planowe badania: 

• USG specjalistyczne (transrektalne, transwaginalne, sercowo-naczyniowe, ortopedyczne) 

• rezonans magnetyczny 

• endoskopia przewodu pokarmowego 
realizowane są w czasie do 240 godzin (do 10 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt). 
Dyżur urazowy  ̶ w Warszawie w przypadku nagłych zachorowań dzienny dyżur chirurgiczno-ortopedyczny wraz ze standardową 
diagnostyką. 
Pediatria ̶ wizyta planowa u lekarza pediatry w przypadku dzieci chorych w przeciągu 24 godzin. W przypadku wizyty profilaktycznej do 3 
dni roboczych (od poniedziałku do soboty). 
Planowe wizyty u: 

• chirurga dziecięcego 

• ortopedy dziecięcego 

• neurologa dziecięcego 

• okulisty dziecięcego 
realizowane są bez skierowania w przeciągu 10 dni roboczych (z wyłączeniem niedziel i świąt). 
Konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności wymagają skierowania od lekarza pediatry Wykonawcy i będą realizowane również w 
przeciągu 10 dni roboczych (od poniedziałku do soboty). 
Planowa wizyta u lekarzy medycyny pracy realizowana jest w ciągu 1 dnia roboczego. Oczekiwanie na wizytę wynosi do 3 dni roboczych od 
czasu uzyskania wszystkich wyników badań koniecznych do orzeczenia. 
Pilna wizyta u lekarza internisty/lekarza rodzinnego lub lekarza pediatry, podyktowana nagłym lub szybko postępującym pogorszeniem 
stanu zdrowia, realizowana jest do 12 godzin. 
Pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z najnowszymi uznanymi wytycznymi postępowania medycznego. Przypadki trudne 
diagnostycznie konsultowane są z autorytetami w danej dziedzinie i/lub członkami Rady Naukowej. Pacjent informowany jest przez lekarza 
o nieprawidłowych wynikach badań. 
Wizyta domowa jest realizowana w ciągu 6 godzin od chwili przyjęcia zlecenia przez Dyspozytora. W przeciwnym razie zmiany są 
konsultowane z Pacjentem. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz ze zmianą treści 
SIWZ, II-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowa Generalna, Rozdz. I pkt 14 ppkt. 14.4.1. dokonaną po zadanym 
Pytaniu nr 1. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy SIWZ / zakres ubezpieczenia 
Ppkt 2 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostęp do konsultacji profesorskich ze skierowaniem. 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z zakresu poniższych usług: 
- znieczulenie ogólne, 
- usunięcie polipa i badanie histopatologiczne  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że udzielając odpowiedzi na Pytanie 23, wprowadził do SIWZ wymóg posiadania skierowania na 
dostęp do konsultacji profesorskich. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z diagnostyki endoskopowej pobrań 
wycinków wraz z oceną histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych. Zamawiający nie wymaga jako usługi 
obligatoryjnej znieczulenia ogólnego. 
 
Pytanie 34 
W związku z krótkim terminem na przygotowanie oferty zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania 
ofert na dzień 12 marca 2018. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy dotyczącą przesunięcia terminu składania ofert. 
 
 

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający – Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
przedłuża termin składania ofert do dnia 14-03.2018 r. 

 
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w Części XII Miejsce oraz termin skradania i otwarcia ofert pkt. 1 i 2 , które 
otrzymują następujące brzmienie: 
 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Oferty należy SKŁADAĆ w: 

nazwa instytucji:  PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

miejscowość:        PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

ulica:                      UL. PRZEMYSŁOWA 4 (SEKRETARIAT) 
 

w terminie do dnia  14-03-2018 r. do godziny 12:00. 
     

 2.  Oferty zostaną OTWARTE w: 
nazwa instytucji:    PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

miejscowość:         PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

ulica:                        UL. PRZEMYSŁOWA 4 (Sala Konferencyjna) 

w terminie do dnia 14-03-2018 r. o godz. 12:15. 
 
 
 

   


