Znak: AG.I.272.2.24.2022

Kielce, dn. 22 listopada 2022 r.
Informacja dla wykonawców nr 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie Zapytania ofertowego
pn.: „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy” znak: AG.I.272.2.24.2022.
W związku z zadanym pytaniem zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu w § 5 ust. 3 załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego (nr postępowania AG.1.272.2.24.2022):
obecny zapis „...obiekt wyposażony jest w : gabinety lekarskie medycyny pracy, specjalistyczne
gabinety lekarskie ,sprzęt RTG i USG, laboratorium oraz inny wysokiej jakości niezbędny sprzęt
umożliwiający realizację przedmiotu umowy kompleksowo w jednym miejscu oraz w ciągu jednego
dnia. ”
na zapis: "...obiekt wyposażony jest w : gabinety lekarskie medycyny pracy, specjalistyczne gabinety
lekarskie ,sprzęt RTG , laboratorium lub podpisana umowę na świadczenie usług z certyfikowanym
podmiotem świadczącym usługi laboratoryjne zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie oraz inny
wysokiej jakości niezbędny sprzęt umożliwiający realizację przedmiotu umowy kompleksowo w jednym
miejscu oraz w ciągu jednego dnia. ”
Ustawa nie nakłada na podmioty świadczące usługi z zakresu badań medycyny pracy
przeprowadzania badań ultrasonograficznych. WOMP w Kielcach ma zawartą umowę na
świadczenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej z certyfikow aną jednostką, która
świadczy usługi , zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, obowiązującymi standardami oraz
przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 134 z późn. zm.).
Wymóg posiadania własnego laboratorium uniemożliwia nam złożenie oferty.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowaną przez wykonawcę zmianę dotyczącą możliwości zawarcia przez
wykonawcę umowy z innym podmiotem na usługi laboratoryjne, jednocześnie w konsekwencji
wprowadzonych zmian wprowadza się poprzez dodanie zapis w Formularzu ofertowym - Załączniku nr 3
do Zapytania w pkt. 9, modyfikuje oraz dodaje nowe zapisy w Projekcie umowy Załącznik nr 4.
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W Projekcie umowy - Załączniku nr 4 do Zapytania w § 5 ustępy 3, 4 otrzymują nowe brzmienie
oraz dodaje się ustępy 5, 6, 7:
3. Badania będą wykonywane na terenie jednego obiektu wykonawcy w Kielcach przy
ul. ……………………………….....(z wyjątkiem badań dla strażników Państwowej Straży Rybackiej,
Państwowej Straży Łowieckiej dotyczących pracy z bronią, które mogą być wykonane w innym obiekcie
na terenie Kielc) w godzinach od 7:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych wymienionych
w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) lub innych
dni wolnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Obiekt, w którym przeprowadzane będą badania wyposażony jest w: gabinety lekarskie medycyny
pracy, specjalistyczne gabinety lekarskie, sprzęt RTG, laboratorium oraz inny wysokiej jakości niezbędny
sprzęt umożliwiający realizację przedmiotu umowy.
5. Zamawiający dopuszcza w celu realizacji przedmiotu zamówienia zawarcie umowy przez Wykonawcę
na świadczenie usług z certyfikowanym podmiotem świadczącym usługi laboratoryjne zgodnie
z wymogami prawa w tym zakresie, mieszczącym się na terenie miasta Kielce.
6. W celu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie badań dla strażników Państwowej Straży
Rybackiej, Państwowej Straży Łowieckiej dotyczących pracy z bronią, Zamawiający dopuszcza zawarcie
umowy przez Wykonawcę z innym podmiotem/osobą fizyczną na ternie Kielc. Za działania i zaniechania
Podwykonawców Wykonawca zawsze odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
7. Wykonawca oświadcza, że świadczone usługi w zakresie badań, o których mowa w ust.
5 i 6 nie będą miały wpływu na ilość, jakość i terminowość oraz koszt świadczeń będących przedmiotem
niniejszej umowy.

W § 10 wprowadza się zmiany w zakresie terminu realizacji.
Było:
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Jest:
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
oraz po § 15 dodaje się § 16 który brzmi:
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części zamówienia, wymienionych w ofercie
wykonawcy.
2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec
zamawiającego do wykonania tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
3. Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy dopuszcza realizowanie usługi przez podwykonawcę,
zmianę lub rezygnację z podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, która następuje wyłącznie za
zgodą zamawiającego i wykonawcy wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana
ta nie wymaga aneksu do umowy.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 umowy wykonawca każdorazowo zobowiązany jest
poinformować zamawiającego o zamiarze wykonania części zamówienia podwykonawcy, że
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wskazaniem zakresu zleconych usług oraz danych podwykonawcy i osób wykonujących usługę
z zastrzeżeniem zapisów określonych w § 2 ust. 4.
5. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy,
w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń co do jego pracy lub nie stosowania się do zaleceń i żądań
zamawiającego.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.
W konsekwencji dokonuje się zmiany § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b)
Było:
informowania wykonawcy o planowanym posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i higieny pracy najpóźniej
na 5 dni roboczych przed tym posiedzeniem, wysyłając informację mailowo lub powiadamiając
telefonicznie przedstawiciela wykonawcy wskazanego w § 16 ust. 1 umowy,
Jest:
informowania wykonawcy o planowanym posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i higieny pracy najpóźniej
na 5 dni roboczych przed tym posiedzeniem, wysyłając informację mailowo lub powiadamiając
telefonicznie przedstawiciela wykonawcy wskazanego w § 17 ust. 1 umowy,
W treści Zapytania ofertowego oraz w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do Zapytania
dokonuje się zmiany terminu: realizacji zamówienia/okres obowiązywania umowy.
Było:
02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Jest:
1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
W Formularzu ofertowym – Załącznik nr 3 do Zapytania dodaje się pkt. 9, który brzmi:
Zamówienie zrealizujemy sami**/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(zakres powierzonych usług)
W konsekwencji wprowadzonych zmian zamawiający zamieszcza na BIP aktualny Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do Zapytania oraz aktualny Załącznik nr 4 do Zapytania – Projekt umowy.
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część treści zapytania ofertowego i nie powodują przesunięcia
terminu składania ofert.
Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka Ewa
Kupis
Date / Data:
2022-11-22 14:11
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