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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wykonawcy 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Świadczenie usług medycznych dla 
pracowników UKE”. Sprawa nr BA.WZP.26.16.2022. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 
284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej udostępnia treść zapytań 
(bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”: 
 
Pytanie nr 2: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie załączonego wykazu narażeń, którym 
podlegają pracownicy. Informacja jest niezbędna w celu prawidłowej wyceny oferty. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazał w formularzu ofertowym planowane 
ilości badań z uwzględnieniem czynników zagrożeń występujących na poszczególnych 
stanowiskach pracy, w związku z powyższym dodatkowe dookreślenie danych 
zawartych w  tabeli nie ma wpływu na końcową wycenę dla Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 3: 

§4 wzoru 
umowy cz.1 

Prosimy o skorygowanie zapisu z "do obowiązków Wykonawcy należy" na 
zapis "do obowiązków Zamawiającego należy". Zgodnie z brzmieniem 
ustępów w tym paragrafie mowa jest o obowiązkach nakładanych na 
Zamawiającego a nie na Wykonawcę. 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega §2 oraz §4 umowy dla cz. I 
zamówienia i zamówienia otrzymuje brzmienie: 
 

§2 
Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:  
1. Wykonywanie badań wstępnych kandydatów na pracowników;  
2. Wykonywanie badań okresowych i kontrolnych;  
3. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach 
wydanych na jego podstawie;  
4. Ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia 
występujące w miejscu pracy;  
5. Monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego 
ryzyka, oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet w wieku rozrodczym i 
ciężarnych;  
6. Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników a zwłaszcza występowania chorób 
zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy;  
7. Udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa, higieny pracy;  
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8. Inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia oraz działań na rzecz ochrony zdrowia 
pracowników;  
9. Gromadzenie przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i 
stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną.” 
  

§4 
„Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Przekazywanie informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub  
warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych  
czynników;  
2. W przypadku wystawienia pracownikowi skierowania na badania okresowy lub  
kontrolne Zamawiający zobowiązany jest do umieszczenia na skierowaniu  
informacji o dacie ważności poprzednich badań pracownika;  
3. Zapewnieniu udziału w posiedzeniach komisji bhp;  
4. Zapewnienie możliwości przeglądów stanowisk pracy w celu dokonania oceny  
warunków pracy; 
5. Udostępnienie dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części  
dotyczącej ochrony zdrowia; 
6. Kierowanie pracowników na badania do wskazanych przychodni Wykonawcy na  
skierowaniu według aktualnie obowiązującego wzoru.” 
 
Pytanie nr 4 

§ 8 wzoru 
umowy cz. 1 

Czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie wzorów list osób 
uprawnionych funkcjonujących u wykonawcy? 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w § 8 wzoru umowy dla cz. I nie ma informacji o 
stosowaniu wzorów list osób uprawnionych funkcjonujących u Wykonawcy. W cz. I 
zamówienia Zamawiający nie przewiduje przekazywania wzorów list osób 
uprawnionych funkcjonujących u Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 5 

§ 8 wzoru 
umowy cz. 1 

Czy Zamawiający zgodzi się do stosowania terminów przekazywania list 
osób uprawnionych do świadczeń stosowanych u wykonawcy? 
(tj. listy osób uprawnionych w ramach  medycyny pracy powinny być 
przekazywane do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obsługowy z 
możliwością aktualizacji listy do 5 dnia bieżącego miesiąca) 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w § 8 wzoru umowy dla cz. I nie ma informacji o 
stosowaniu wzorów list osób uprawnionych do świadczeń. 
 
Pytanie nr 6 
 

§ 8 wzoru 
umowy cz. 1 

Czy Zamawiający zgodzi się na ryczałtowy model rozliczeń? Wykonawca 
określi jedną stawkę za medycynę pracy per. jedna osoba zgłoszona na 
miesięcznych listach osób uprawnionych? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ryczałtowego modelu rozliczeń w ramach 

medycy pracy – cz. I zamówienia. 
 
Pytanie nr 7 

§ 8 wzoru 
umowy cz. 1 

W przypadku braku zgody na ryczałtowy model rozliczeń czy Zamawiający 
zgodzi się na 2 miesięczne przesunięcie w rozliczeniu FFS i będzie 
rozliczany wg. cennika za faktycznie wykonane usługi? Podyktowane jest to 
rozliczeniem z placówkami podwykonawczymi realizującymi usługi. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 8 ust. 4 wzoru umowy cz. 1 otrzymuje 
brzmienie. 

„4. Wynagrodzenie określone w §8 ust. 3 płatne jest przelewem na numer rachunku 
wskazany na fakturze - na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej po zakończeniu 
danego miesiąca w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Wynagrodzenie 
miesięczne będzie ustalone jako iloczyn wykonanych usług medycznych oraz ich cen 
określonych w Załączniku nr 1 do umowy.”. 

 
Pytanie nr 8 

§ 15 ust. 1 pkt 2 
wzoru umowy 

cz. 1 

 Wykonawca prosi o obniżenie podstawy kary umownej z 20% do 15%. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie podstawy kary umownej do 

15%, w związku z powyższym § 15 ust. 1 pkt 2  dla cz. 1 zamówienia otrzymuje brzmienie: 
„2) za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia wypłaconego 
Wykonawcy do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy;”. 

 
Pytanie nr 9 

§ 15 ust. 3 
wzoru umowy 

cz. 1 

Wykonawca prosi o obniżenie sumy limitu kar umownych ze 100 % do 
20%. Tak oznaczona suma kar umownych stoi w sprzeczności z zasadą 
proporcjonalności. 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 15 ust. 3 dla cz. 1 zamówienia otrzymuje 

brzmienie: 
„3. Sumaryczny limit kar, jakie mogą być naliczone na postawie Umowy, nie 

przekroczy 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.”. 
 
Pytanie nr 10 
 

§ 1 wzoru 
umowy cz. 2 

Czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie wzorów list osób 
uprawnionych funkcjonujących u wykonawcy? 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie, 

ponieważ nie miał możliwości zapoznania się treścią wzoru list osób uprawnionych 
funkcjonujących u Wykonawcy.  

 
Pytanie nr 11 

§ 1 wzoru 
umowy cz. 2 

Czy Zamawiający zgodzi się do stosowania terminów przekazywania list 
osób uprawnionych do świadczeń stosowanych u wykonawcy? 
(tj. listy osób uprawnionych w ramach abonamentu powinny być 
przekazywane do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obsługowy z 
możliwością aktualizacji listy do 5 dnia bieżącego miesiąca) 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmiana następuje w zakresie § 1 ust. 2 wzoru 

umowy dla cz. II zamówienia, który otrzymuje brzmienie: 
„2. Zamawiający w ciągu pięciu dni od dnia zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy 

wykaz osób uprawnionych, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
zawierający: imię, nazwisko i nr PESEL danej osoby. Listy osób uprawnionych powinny 
być przekazywane do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obsługowy z 
możliwością aktualizacji listy do 5 dnia bieżącego miesiąca.” 
 

Pytanie nr 12 
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§ 1 ust. 3 wzoru 
umowy cz. 2 

Wykonawca prosi o dodanie zdania piątego w brzmieniu: „Zmiana wykazu 
dostępnych oddziałów i ośrodków lub zmiana szczegółów dotyczących 
umawiania nie stanowi zmiany Umowy.” 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższy zapis. 
 
Pytanie nr 13 
 

§ 1 ust. 5 wzoru 
umowy cz. 2 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie postanowienia w następujący sposób: 
„Wykonawca świadczy usługi medyczne na rzecz pracowników 
Zamawiającego, osób współpracujących z Zamawiających 
podstawie umów cywilnoprawnych, członków ich rodzin oraz 
partnerów życiowych – osób uprawnionych, wymienionych w 
wykazie osób uprawnionych, którego wzór stanowi załącznik nr 
1.” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmiana następuje w zakresie § 1 ust. 5 wzoru 
umowy dla cz. II zamówienia, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Wykonawca świadczy usługi medyczne na rzecz pracowników Zamawiającego, 
członków ich rodzin oraz partnerów życiowych, którzy zostaną wskazani przez 
Zamawiającego w wykazie osób uprawnionych.”. 

Pytanie nr 14 

§ 11 ust. 1 pkt 1 
wzoru umowy 

cz. 2 

Wykonawca prosi o usunięcie całej jednostki redakcyjnej; w umowie cz. 2 
brak jest obowiązku zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę – 
brak zobowiązania skutkuje niemożliwością wprowadzenia do umowy kary 
umownej 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie § 11 ust. 1 pkt 1 
wzoru umowy cz. 2. zamówienia. Zamawiający w treści rozdziału 3 pkt. 6 SWZ wskazuje: 
„6. Zamawiający wymaga, że przy realizacji przedmiotu umowy co najmniej jedna osoba 
pełniąca nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie przez Wykonawcę 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez cały czas trwania umowy, w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).”. 

Pytanie nr 15 

§ 11 ust. 1 pkt 2 
wzoru umowy 

cz. 2 

Wykonawca prosi o obniżenie podstawy kary umownej z 20 % do 15%. 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie podstawy kary umownej do 15%, 
w związku z powyższym § 11 ust. 1 pkt 2  dla cz. 2 zamówienia otrzymuje brzmienie: 
„2. za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 15% maksymalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy, pomniejszonego o kwotę 
wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy do dnia odstąpienia lub rozwiązania 
Umowy;”. 

Pytanie nr 16 

§ 11 ust. 3 
wzoru umowy 

cz. 2 

Wykonawca prosi o obniżenie sumy limitu kar umownych ze 100 % do 
20%. Tak oznaczona suma kar umownych stoi w sprzeczności z zasadą 
proporcjonalności. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 11 ust. 3 wzoru umowy cz. 2 zamówienia 
otrzymuje brzmienie: 
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„3. Sumaryczny limit kar, jakie mogą być naliczone na postawie Umowy, nie przekroczy 
50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy.” 

Pytanie nr 17 

BA.WZP. 
26.16.2022 SWZ 

Usługi 
medyczne, 
Rozdział 4, 

część 2 
zamówienia, str 

5 i 6 

pkt. 14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymagania 
zapewnienie dostępu do interwencji karetki pogotowia? Prośba wynika 
m.in. z ograniczeń wynikających z funkcjonowania terytorialnego Centr 
Powiadamiania PSRM. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację 
z wymagania to czy wyraża zgodę na ograniczenie wymagania jedynie do 
terenu Warszawy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgodę na zmianę zapisu.  

Pytanie nr 18 

BA.WZP. 
26.16.2022 SWZ 

Usługi 
medyczne, 
Rozdział 4, 

część 2 
zamówienia, str 

7 

Czy Zamawiający zgodzi się na koordynatora, który będzie wykonywał 
czynności opisane w SWZ w godzinach 8-16 w dni robocze? 
  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższy zapis. 

Pytanie nr 19 

BA.WZP. 
26.16.2022 SWZ 

Usługi 
medyczne, 

Rozdział 18, 
pkt. 5 str 21 

 
Załączniki 

edytowalne 
3,4,5,6,7; tabela 

str. 6 - 
zintegrowany 

system, 

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wymagania do placówek własnych 
Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższy zapis. 

Pytanie nr 20 

BA.WZP. 
26.16.2022 SWZ 

Usługi 
medyczne, 

załącznik nr 2, 
od str. 28 

POGOTOWIE - Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z 
wymagania zapewnienie dostępu do interwencji karetki pogotowia? Prośba 
wynika m.in. z ograniczeń wynikających z funkcjonowania terytorialnego 
Centr Powiadamiania PSRM. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na 
rezygnację z wymagania to czy wyraża zgodę na ograniczenie wymagania 
jedynie do terenu Warszawy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą propozycję. 

Pytanie nr 21 
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BA.WZP. 
26.16.2022 SWZ 

Usługi 
medyczne, 

załącznik nr 2, 
od str. 28 

DORAŻNA POMOC STOMATOLOGICZNA - Prosimy o potwierdzenie, że 
w przypadku doraźnej pomocy stomatologicznej Zamawiający oczekuje jej 
realizacji jedynie na terenie Warszawy. Jeśli jest inaczej to prosimy o 
potwierdzenie, że w przypadku lokalizacji poza Warszawą możliwe jest 
realizowanie usługi za zwrotem poniesionego kosztu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania usług stomatologicznych na terenie 
całej Polski na równych zasadach zgodnie z zapisami SOPZ dla cz. II zamówienia. 

Pytanie nr 22 

 
Prosimy o dołączenie załącznika nr 1, o którym mowa w §8 we wzorze 
umowy cz. 1 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załącznik nr 1 do umowy dla cz. I zamówienia 
stanowi formularz oferty Wykonawcy tj. załącznik nr 3 do SWZ. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem  

Bartosz Szota 

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego 
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