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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wykonawcy 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Świadczenie dodatkowego pakietu usług 
zdrowotnych”. Sprawa nr BA.WZP.26.17.2022. 

 
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 1: 
Wykonawca prosi o podanie struktury płciowej pracowników. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że oferta usług medycznych kierowana jest do pracowników i 
członków ich rodzin, w związku z tym struktura płciowa pracowników nie ma znaczenia dla 
przedmiotu zamówienia. 
 
 
Pytanie nr 2: 

§ 1 wzoru 
umowy  

Czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie wzorów list osób uprawnionych 
funkcjonujących u wykonawcy? Wzór w załączniku 1b. 
 

 
Odpowiedź:  
Możliwe jest zastosowanie wzoru wykazu osób uprawnionych przedstawionego przez 
Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 3: 

§ 1 ust. 3 wzoru 
umowy  

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 zmianę zapisu. 
 
Pytanie nr 4: 

§ 11 ust. 1 pkt 1 
wzoru umowy  

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

 

Warszawa, dn. 5 kwietnia 2022r. 
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Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie § 11 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy 
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 5: 
 

BA.WZP. 
26.17.2022 SWZ 

Usługi 
medyczne, 

Rozdział 4, pkt. 
14 
 

BA.WZP. 
26.16.2022 SWZ 

Usługi 
medyczne, 

załącznik nr 1, 
str. 29 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymagania zapewnienia 
interwencji karetki pogotowia w ramach zapytania? Uwzględniając 
wszystkie  lokalizacje wskazane przez Klienta, sposób działania Systemu 
Powiadamiania Ratunkowego na terenie Polski, zakres i faktyczne 
możliwości działania karetek z poza PSRM powoduje iż utrzymanie tego 
wymagania będzie niosło ryzyko jego niespełnienia przez Wykonawców 
oraz stworzenia przez Zamawiającego i potencjalnego Wykonawcę ryzyka 
narażenia na utratę życia pracownika Zamawiającego, który będzie 
wymagał udzielenia natychmiastowej pomocy przez Zespół Ratownictwa 
Medycznego. Jednym i właściwym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest 
skorzystanie z pomocy PSRM, poprzez wezwanie karetki za 
pośrednictwem numeru alarmowego 112. 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 zmianę zapisu. 
 
 
Pytanie nr 6: 

BA.WZP. 
26.17.2022 SWZ 

Usługi 
medyczne, 

załącznik nr 1, 
od str. 33 

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 informuje, że oczekuje w ramach abonamentu realizacji usługi doraźna pomoc 
stomatologiczna również w lokalizacjach poza Warszawą. 

 

Z poważaniem  

Bartosz Szota 

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego 
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