Wykonawcy

Data: 13.10.2016 r.

W związku z przesłanymi pytaniami przez jednego z Wykonawców dotyczącymi wyjaśnienia treści IWZ
w postępowaniu na:
„Świadczenie usług medycznych dla pracowników Spółki w zakresie badań wstępnych, okresowych,
kontrolnych i wydawania orzeczeń lekarskich ze szczególnym uwzględnieniem zawodu kierowcy
autobusu komunikacji miejskiej i motorniczego tramwaju” - Nr sprawy: NO/245/2/2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie
przesyła pytania i odpowiedzi:
Pytanie 1. Rozdział IV ust.6 IWZ
Czy Zamawiający dopuszcza świadczenie usług w placówce działającej pod firma Wykonawcy
w dniach roboczych w godzinach 7.15 – 14.50 ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza świadczenie usług w godzinach 7.15 – 14.50 szczególnie
w przypadku pełnego wykonania badań w świetle spełnienia wymogu określonego w Rozdziale IV
ust.9 IWZ.
Pytanie 2. W ocenie Wykonawcy Zamawiający powinien uwzględnić w zestawieniu szczegółowych badań
(Załącznik Nr 1 do IWZ) badanie EKG. Ilość niezbędnych procedur szacowana jest na 20 % ogólnej
ilości badań tj.226 badań EKG (1130x20%).
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia załącznik nr 1 bez zmian. W przypadku oceny lekarza
o konieczności wykonania badania EKG – badanie zostanie opłacone po wykonaniu badania.
Badanie EKG proszę wpisać w załączniku nr 1a do IWZ pod tabelą.
Pytanie 3. Umowa §8 ust.2 i ust. 3.
Czy Zamawiający odstąpi od zapisów o karach umownych? Zaproponowana konstrukcja zapisu jest
nieprecyzyjna i może budzić wątpliwości interpretacyjne. Nie wiadomo jakich konkretnie sytuacji
faktycznych dotyczyłoby stosowanie tego przepisu.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.
Pytanie 4. IWZ Zał. 1a.w odniesieniu do § 2 ust.1.pkt.2) Umowy
Zamawiający nie określił szczegółowych postanowień w zakresie przedmiotu umowy wynikających
z § 2 ust. 1 pkt2) w zakresie wydawania orzeczeń w celu uzyskania prawa jazdy oraz pozwoleń na
kierowanie tramwajem.
Odpowiedź: Spółka nie przewiduje kierowania pracowników na badania w celu otrzymania orzeczenia
do uzyskania prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem. W przypadku wystąpienie
w/w potrzeb Zamawiający wyda odrębne skierowanie w celu wykonania badania i wydania
orzeczenia zgodnie z obowiązującą opłatą.

