
 

1 
 

 

 

 

Warszawa, dnia 29.09.2020 r. 

 

 

Wykonawcy 

 

ZTM-FZ.2610.472.2020.ADA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 51/2020 na usługi medyczne dla pracowników 

ZTM 

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie udziela 
odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do treści SIWZ: 
 
Pytanie 1 

Dot. formularz ofertowy_zał 2 pkt. 3 kryterium 1 (cena brutto) 

W załączonej tabeli linijka 2 Zamawiający napisał „Opieka medyczna dla pracowników i 

emerytów” gdzie oczekuje podania stawki za same świadczenia dodatkowe podczas gdy w 

Specyfikacji Przetargowej ust. V cz II pkt 2 litera d) Zamawiający napisał, że dla emeryta 

(byłego pracownika ZTM) oczekuje przelicznika 150% stawki pakietu pracownika. 

Wg. panujących tendencji na rynku prywatnej opieki medycznej oczekiwanie takie jest 

zasadne jednak 150% stawki za emeryta powinno uwzględniać 150% stawki całkowitej za 

pracownika w tym medycyny pracy oraz świadczeń dodatkowych. Pakiety przeznaczone dla 

emerytów charakteryzują się bardzo dużym wykorzystaniem stąd konieczne jest 

zastosowanie powyższego przelicznika. 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie tabeli słowa 

„emerytów” i dodanie poniżej kolejnego wiersza z miejscem na wpisanie oddzielnej stawki za 

ten rodzaj pakietów. 

Odpowiedź: 

Przychylamy się do wykreślenia z tabeli słowa „emerytów” jednocześnie potwierdzając, że 

150% stawki za emeryta uwzględnia 150% stawki całkowitej za pracownika (medycyna pracy 

+ świadczenia dodatkowe). Zamawiający załącza aktualny Formularz ofertowy. 



 

 

Pytanie 2 

Dot. Specyfikacji Przetargowej ust. VI pkt 1 ppkt 2lit b) 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Wykonawca poprawnie interpretuje zapisy tj. że 

Zamawiający  

w przywołanym zapisie oczekuje od Wykonawcy posiadaniem min. 8 placówek własnych na 

terenie m.st. Warszawy w których będą świadczone usługi medycyny pracy oraz pozostałe 

świadczenia medyczne. Dodatkowo na terenie m.st. Warszawy w gminie Śródmieście 

Zamawiający oczekuje posiadania 2 placówek własnych świadczących rehabilitację, a także 

przynajmniej 1 placówkę medyczną w Warszawie działającą 24/7 dni w tygodniu. 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy,  że zapisy należy interpretować tak, że Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 

posiadania min. 8 placówek własnych na terenie m.st. Warszawy, w których będą 

świadczone usługi medycyny pracy oraz pozostałe świadczenia medyczne. Dodatkowo na 

terenie m.st. Warszawy w gminie Śródmieście Zamawiający oczekuje posiadania 2 placówek 

własnych świadczących rehabilitację, a także przynajmniej 1 placówkę medyczną w 

Warszawie działającą 24/7 dni w tygodniu. Przy czym Zamawiający uzna za spełnienie 

warunku, jeśli we wskazanych wyżej wymienionych 8 placówkach własnych będą zawierały 

się dwie placówki świadczące rehabilitację w Śródmieściu oraz 1 placówka medyczna w 

Warszawie działająca 24/7 dni w tygodniu. 

Pytanie 3 

Dot. Specyfikacji Przetargowej ust. VI pkt 1 ppkt 2lit b) 

Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący placówek świadczących usługi medycyny pracy za 

spełniony jeśli Wykonawca będzie posiadał 5 placówek na terenie Warszawy które będą 

świadczyły wspomnianą usługę w tym 1 w dzielnicy Śródmieście co będzie miało bezpośredni 

wpływ na komfort korzystania z tej usługi przez Pracowników Zamawiającego? Wg. 

panujących tendencji na rynku prywatnej opieki medycznej Wykonawcy tworzą tzw. centra 

medycyny pracy gdzie Pracownik jest kompleksowo badany w jednej lokalizacji bez potrzeby 

przemieszczania się pomiędzy innym placówkami w celu wykonania poszczególnych badań 

czy konsultacji lekarskich. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia SP w zakresie odpowiedzi na powyższe pytanie. 



 

 

Pytanie 4 

Dot. formularz ofertowy_zał 2 (kryterium nr 2) 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie 

weryfikował i obliczał punktację na podstawie wypełnionych tabel. Zgodnie z zapisami SP 

ust. XIII (kryteria ocen) Zamawiający oceni liczbę własnych placówek medycznych na terenie 

Warszawy (powyżej 8 wymaganych w warunku) podczas gdy w 2 części tabeli z załącznika nr 

2 Zamawiający oczekuje wskazania placówek własnych z rehabilitacją z gminy śródmieście 

oraz w 3 części tabeli oczekuje podania placówek własnych z gminy śródmieście. Dodatkowo 

zastosowany przez  Zamawiającego wzór przy obliczaniu kryterium numer 2 wykazuje że 

Zamawiający spośród wymienionych placówek w tabelach z załącznika nr 2 odejmie 8 

placówek (jako warunek) i dopiero wtedy pozostałe placówki będą liczone w kryteriach ocen. 

Odpowiedź: 

W celu przejrzystości liczenia punktów kryterium nr 2 Zamawiający wymaga, aby w 

formularzu ofertowym wykonawca wpisał w odpowiednie wiersze w tabeli 8 wymaganych w 

warunku placówek. Każda dodatkowa placówka wpisana w pozostałych wierszach będzie 

dodatkowo punktowana. Zamawiający celowo zamieścił formularz ofertowy w wersji Word, 

aby Wykonawca mógł wpisać dowolną liczbę placówek. Tym samym placówki medyczne 

wskazane w kryterium nr 2 w formularzu ofertowym będą powtórzone w wykazie narzędzi – 

załącznik nr 5. 

Pytanie 5 

Dot. umowa ust. IV §4 pkt. 2 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje od wykonawcy 

zapewnienia doraźnej pomocy w tej samej lokalizacji dla danej specjalizacji tzn. że pacjent z 

urazem nie będzie odsyłany np. od godziny 7-21 do lokalizacji X, a od godziny 21-6 do 

lokalizacji Y na terenie miasta co jest niekomfortowe i przede wszystkim niebezpieczne dla 

Pacjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doraźnej pomocy ortopedycznej w tej samej 

lokalizacji, bez konieczności odsyłania pacjenta do innej placówki. 

Pytanie 6 

Dot.  Specyfikacja Przetargowa ust. XIII (kryteria oceny ofert) Lp. 4 „Możliwość przesyłania 



 

 

skierowań na badania medycyny w formie elektronicznej” oraz Lp. 5 „Posiadanie systemu do 

sprawdzania ważności orzeczeń lekarskich” 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje udostępnienia systemu 

(aplikacji) dzięki której możliwe będzie wystawienie elektronicznego skierowania na badania 

medycyny pracy oraz przesłanie go również w formie elektronicznej do pracownika. System 

ten ma za zadanie również możliwość w każdej chwili sprawdzenia ważności badań 

medycyny pracy każdego z pracowników zatrudnionych u Zamawiającego. 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, ze zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającemu nie 

chodzi o przesyłanie np. skanu skierowania na badania medycyny pracy drogą mailową do 

pracownika, a chodzi o system informatyczny który będzie opisany powyżej proces 

obsługiwał. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy udostępnienia systemu, dzięki któremu możliwe 

będzie wystawienie elektronicznego skierowania na badania medycyny pracy. Zamawiający 

nie miał na myśli przesyłania skanu skierowania na badania, ze względu na ryzyko, np. 

nieczytelności dokumentu lub nieodczytania wiadomości. 

Sprawdzenia ważności badań lekarskich Zamawiający oczekuje w udostępnionym systemie 

Wykonawcy. 

Pytanie 7 

Dot.  Specyfikacja Przetargowa ust. 5 

Zamawiający na samym końcu wspomnianego ustępu napisał że dopuszcza korzystanie z 

placówek własnych Zleceniobiorcy i placówek z nim współpracujących (wymagane 

udokumentowanie współpracy) na terenie całej Polski. 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiego dokumentu Zamawiający oczekuje od 

wykonawcy oraz na którym etapie postępowania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza przedstawienie listy placówek współpracujących lub wskazanie 

strony internetowej Wykonawcy, na której dostępna jest aktualna lista tych placówek.  

 

Pytanie 8 

Dot.  Specyfikacja Przetargowa ust. 5 pkt 6 



 

 

Zamawiający oczekuje od wykonawcy zapewnienia infolinii czynnej 24h/7 dni w tygodniu, 

która obsłuży Pacjenta pod względem udzielanych informacji min. na temat danych 

adresowych i kontaktowych dostępnych placówek oraz zakresie usług.  

Czy w związku z wymaganiem określonym w warunku udziału w postępowania (Specyfikacja 

Postępowania ust. VI pkt. 2 lit e) posiadania doświadczenia w postaci dwóch wykonanych 

usług medycznych opisanych zgodnie z wymogami, Zamawiający oczekuje również 

posiadania doświadczenia przez wykonawcę w obsłudze infolinii zgodnie z zapisanymi przez 

Zamawiającego wymogami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy udokumentowania doświadczenia w zakresie 

obsługi infolinii czynnej 24h/7 dni w tygodniu, która obsłuży Pacjenta pod względem 

udzielanych informacji min. na temat danych adresowych i kontaktowych dostępnych 

placówek oraz zakresie usług. 

Pytanie 9 

Dot. Specyfikacja Przetargowa ust. V pkt 8 ppkt 2 

Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje od wykonawcy posiadania 

przynajmniej 1 placówki medycznej w Warszawie działającej 24/7 dni w tygodniu w tej samej 

lokalizacji dla danej specjalizacji tzn. że pacjent z urazem nie będzie odsyłany np. od godziny 

7-21 do lokalizacji X, a od godziny 21-6 do lokalizacji Y na terenie miasta co jest 

niekomfortowe i przede wszystkim niebezpieczne dla Pacjenta. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że oczekuje od Wykonawcy posiadanie przynajmniej 1 placówki 

medycznej w Warszawie działającej 24/7 dni w tygodniu w tej samej lokalizacji dla danej 

specjalizacji, bez konieczności odsyłania pacjenta do innej placówki. 

Pytanie 10 

Dot. Specyfikacja Przetargowa ust. VI pkt 2 lit c 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje od Wykonawcy posiadania 

elektronicznego systemu obsługi dokumentacji Pacjenta (zawierający co najmniej: historię 

chorób pacjenta, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz stosowanych lekarstw, 

wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz inne ważne informacje o pacjencie) 

dostępny we wszystkich placówkach własnych wykonawcy oddelegowanymi do obsługi tego 



 

 

postępowania. 

Czy w związku z wymaganiem określonym w warunku udziału w postępowania (Specyfikacja 

Postępowania ust. VI pkt. 2 lit e) posiadania doświadczenia w postaci dwóch wykonanych 

usług medycznych opisanych zgodnie z wymogami, Zamawiający oczekuje również 

posiadania doświadczenia przez wykonawcę w obsłudze elektronicznego systemu obsługi 

dokumentacji Pacjenta zgodnie z zapisanymi przez Zamawiającego wymogami we wszystkich 

placówkach własnych oddelegowanych do obsługi tego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy posiadania elektronicznego systemu obsługi 

dokumentacji Pacjenta dostępnego we wszystkich placówkach własnych Wykonawcy 

oddelegowanych do obsługi tego postępowania. 

Zamawiający nie oczekuje udokumentowania posiadania doświadczenia przez Wykonawcę w 

obsłudze elektronicznego systemu obsługi dokumentacji Pacjenta. 

Pytanie 11 

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. wzór skierowania na badania 

profilaktyczne, wzór listy zgłoszeniowej, wniosek o refundację). W przypadku rozbieżności 

pomiędzy Ogólnymi Warunkami Udzielania Świadczeń Zdrowotnych, a Umową 

rozstrzygające znaczenie mają postanowienia niniejszej Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, 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. wzór skierowania na badania 

profilaktyczne, wzór listy zgłoszeniowej, wniosek o refundację). 

Pytanie 12 

Dot. umowa ust. V §5 pkt. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość obsługi list zgłoszeniowych poprzez portal dla 

firm dzięki czemu Zamawiający samodzielnie będzie mógł w wygodny sposób zarządzać 

listami zgłoszeniowymi? 

Odpowiedź: 



 

 

Zamawiający przekaże Zleceniobiorcy listy osób uprawionych do otrzymywania świadczeń na 

podstawie niniejszej umowy, których wzór stanowi załącznik nr 3. Zleceniodawca powinien 

wypełnić co najmniej następujące rubryki listy: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.  

W przypadku posiadania systemu elektronicznego dla celów medycyny pracy Zamawiający 

dopuszcza zarządzanie listami zgłoszeniowymi za pomocą systemu. 

Pytanie 13 

Dot. umowa ust. III §3 pkt 3 

Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o modyfikację zapisu na „Szczepienia ochronne mogą być 

realizowane we wskazanych przez Zleceniodawcę lokalizacjach pod warunkiem zebrania 

przez Zamawiającego grupy minimum 25 osób, w przeciwnym wypadku Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy ustalona wcześniej kwotę za dojazd lekarza oraz pielęgniarki. Ze względu na 

koszty realizacji usługi (koszt dojazdu koszty personelu medycznego) Zamawiający 

zobowiązuje się do zapewnienia grupy minimum 25 osób.” 

Odpowiedź: 

Uwzględniono w aktualnym wzorze umowy. 

Pytanie 14  

Dot. umowa ust VIII §8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wskazanego paragrafu pkt 11 o następującej 

treści?  

„W ramach wykonywania Umowy dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób 

uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych określonych Umową, w związku z 

czym, mając na względzie przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności 

RODO, Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnego porozumienia w tym zakresie.”  

Uzasadnienie:  

Świadczenia zdrowotne objęte umową to nie tylko obligatoryjne badania medycyny pracy, 

wobec czego Strony powinny uregulować swoją współpracę w tym zakresie pod kątem praw 

i obowiązków każdej ze Stron w ramach przetwarzania danych osobowych osób 

uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.   

Odpowiedź: 

Uwzględniono w aktualnym wzorze umowy. 

Pytanie 15 



 

 

Dot. umowa ust IV § 4 pkt 6 i 7   

Zwracamy że przywołane zapisy mają zastosowanie wyłącznie do dokumentacji medycznej 

prowadzonej przez operatora medycznego w ramach świadczeń z zakresu medycyny pracy 

(operator medyczny jako podstawowa jednostka służby medycyny pracy).  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przywołane zapisy (dot. ust. IV §4 pkt. 6 i 7) mają zastosowanie  

wyłącznie do dokumentacji medycznej prowadzonej przez operatora medycznego w ramach 

świadczeń z zakresu medycyny pracy (operator medyczny jako podstawowa jednostka służby 

medycyny pracy). 

Pytanie 16 

Dot. zał_2 

Biorąc pod uwagę wzór służący do przyznania punktacji w ramach kryterium 2 oraz 

odejmowane w tym wzorze 8 placówek, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze 

Wykonawca powinien wpisać do Formularza ofertowego - Załącznik nr 2 zarówno placówki, 

które będą brane przez Zamawiającego pod uwagę przy przyznawaniu punktacji w tym 

kryterium, jak również minimum 8 placówek, które zostaną wpisane do wykazu - Załącznik nr 

5 na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.  

Odpowiedź: 

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 4. 

Pytanie 17 

Dot. zał_5 

Czy z uwagi na opis warunku udziału w postępowaniu dotyczący placówek wykaz załącznik nr 

5 w zakresie placówek medycznych (tabela 1) nie powinien być uzupełniony o dodatkowe 

kolumny w których wykonawcy byliby zobowiązani opisać cechy oferowanych placówek w 

taki sposób aby Zamawiający mógł sprawdzić czy te placówki spełniają wymogi opisane w 

warunku dotyczącym placówek. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił i zamieścił Załącznik nr 5 do SP w wersji Word, Wykonawca 

zobowiązany jest zamieścić wszystkie informacje niezbędne do spełnienia warunku udziału w 

postepowaniu. 

Pytanie 18 



 

 

Prosimy o usunięcie sprzeczności pomiędzy opisem warunku dotyczącym placówek z rozdział 

VI (warunki udziału w postępowaniu) ust. 1 pkt 2 lit „b” i rozdziałem XIII (kryteria oceny 

ofert) ust 1 pkt 2 dotyczącym: liczba własnych placówek medycznych na terenie Warszawy 

(powyżej 8 wymaganych w warunku) a wykazem stanowiącym zał_nr 5 poprzez wpisanie w 

nagłówku: dysponujemy bądź będziemy dysponowali własnymi placówkami medycznymi 

oraz wykreślenie adnotacji pod tabelami znajdującymi się w załączniku nr 5  

w brzmieniu: w załączeniu:- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił załącznik nr 5 do SP – Wykaz narzędzi. 

Pytanie 19 

Dot. umowa ust. II § 2 pkt 1 lit „L” oraz „M” 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu na 

l.    zapewnienie badań pełnej sprawności psychoruchowej oraz testów sprawności 

psychoruchowej przy badaniach wstępnych na stanowiskach kontroler biletów, oraz dla   

pracowników   pionu inwestorskiego nadzorujących i kontrolujących pracę na budowach. 

Oraz usunięcie w całości zapisów z lit „M” 

Uzasadnienie: 

Badania MP są realizowane ściśle w oparciu o RMZiOS z dn. 30.05.1996 (tekst jednolity; 

Dz.U. 2016, 0, 2067), gdzie w załączniku nr 1 („wskazówki metodyczne”) opisano 

obligatoryjne zakresy badań dodatkowych i konsultacji wynikających z narażeń zawodowych 

wykazanych przez Pracodawcę w skierowaniu. Jedynym czynnikiem narażenia zawodowego, 

przy którym wizyta psychologiczna („testy sprawności psychoruchowej” czyli 

psychotechnika) jest obowiązkowa, to „prace wymagające pełnej sprawności 

psychoruchowej” i tylko dla badania wstępnego. Pozostałe sytuacje, gdzie można 

przeprowadzić konsultację psychologiczną wynikają wyłącznie ze wskazań medycznych, czyli 

indywidualnego zalecenia lekarza Medycyny Pracy. Zgodnie z art. 3 ustawy z dn. 27.06.1997 

o służbie medycyny pracy (tekst jednolity; Dz.U. 2019, 0, 1175) lekarz Medycyny Pracy jest 

niezależny od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na 

których zlecenie realizuje zadania Medycyny Pracy, czyli korzysta z suwerenności 

orzeczniczej i nie można narzucić mu nieprzewidzianych prawem oczekiwań w/w 



 

 

podmiotów. Ponadto przeprowadzanie badań psychologicznych/psychotechnicznych 

niewynikających bezpośrednio z obowiązujących przepisów i bez uzasadnionego zlecenia 

lekarza Medycyny Pracy spowodowałoby poważne wątpliwości orzecznicze, a także mogłoby 

rodzić negatywne skutki prawne dla firmy medycznej (a także pracodawcy) ze strony 

badanych pacjentów. 

Odpowiedź: 

Uwzględniono w aktualnym wzorze umowy. 

 
 
Jednocześnie Zamawiający załącza na stronie uaktualniony Załącznik nr 2 do SP – Formularz 
ofertowy oraz Załącznik nr 5 do  SP – Wykaz narzędzi do przedmiotowego postępowania. 
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