
 

 

Oznaczenie sprawy: ZP/282/2022       12.12.2022 r. 

 

Zakup Usług Medycznych dla pracowników Radia Wrocław SA 

 

Pytania i odpowiedzi 

 

W dniu 9.12.2022 Wykonawca skierował do Zamawiającego następujące pytania, na które 

Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi: 

 

Zapis Pytania / odpowiedzi 

Zał. nr 3 PPU par. 2 

ust. 3-5 

Czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie terminów przekazywania list 

osób uprawnionych do świadczeń funkcjonujących u wykonawcy? 

(tj. listy osób uprawnionych w ramach abonamentu medycznego 

powinny być przekazywane do 25 dnia miesiąca poprzedzającego 

miesiąc obsługowy z możliwością aktualizacji listy do 5 dnia bieżącego 

miesiąca) 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę 

Zał. nr 3 PPU par. 5 

ust. 6 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu: Wynagrodzenie będzie 

płatne z góry, w okresach miesięcznych, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania faktury VAT przez Zleceniodawcę Faktura VAT będzie 

przesyłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie.  

(np. faktura za czerwiec zostanie wystawiona do ok. 15 dnia czerwca  

z 14 dniowym okresem płatności liczonym od dnia dostarczenia) 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na płatność z góry pod warunkiem, 

ze faktura będzie wystawiana po 5 dniu bieżącego miesiąca tj. 

po dacie aktualizacji listy osób uprawnionych. 

Zał. nr 4 PPU par. 2 

ust. 1 

Czy Zamawiający zgodzi się na przekazywanie listy osób uprawnionych 

do medycyny pracy funkcjonujących u wykonawcy? (lista nie będzie 

wymagana w przypadku kandydatów do pracy - badania wstępne) 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

 

 

Zał. nr 4 PPU par. 2 

ust. 1 

Czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie terminów przekazywania list 

osób uprawnionych do świadczeń funkcjonujących 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 

W związku z powyższą odpowiedzią zapis staje się niezasadny. 

Zał. nr 4 PPU par. 3 

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 wyraża zgody. 

Zał. nr 4 PPU par. 3 

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, a nie na 

podstawie rodzaju badań? Podyktowane jest to rozliczeniem  

z placówkami podwykonawczymi realizującymi usługi. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur z 

dwumiesięcznym przesunięciem. 

Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie wg, cennika za 

faktycznie wykonane usługi. Warunkiem złożenia oferty jest 

wypełnienie Załącznika nr 1 do SWZ, pkt V, Badania z zakresu 

medycyny pracy – Formularz oferty.  

 

SWZ, pkt 6.2.3.2. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę warunku na 1 placówkę 

własną 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 
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