
 

 
 Numer sprawy: DZ/17/21 

 
Warszawa,     18.01.2022 r. 

                
 Do Wykonawców 

 
Dotyczy postępowania przetargowego: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy 
oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników Instytutu Łączności i ich rodzin, w zakresie 
pakietowych świadczeń medycznych 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań  

do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

 
Pytanie 1  
Zał. 6 do SWZ Cz. 1 par. 5 
Czy Zamawiający będzie przekazywał i aktualizował co miesiąc wykazy osób uprawnionych  
do medycyny pracy. 
 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający odpowiednio modyfikuje zapisy Zał. 6 do SWZ. 
 
Pytanie 2  
Zał. 6 do SWZ umowa Cz. 1 par. 5 
Czy zamawiający dopuści możliwość wykonywania badań MP płatnych za faktyczne wykonanie usług  
z możliwością przesunięcia terminu fakturowania. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści taką możliwość, z zastrzeżeniem zapisów SWZ wraz z załącznikami. 
 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian 

w Załączniku nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, w następującym zakresie: 

 

§ 1 ust. 2 

 

Jest: 

2. Usługi medyczne dla kandydatów do pracy i stażystów Zamawiającego Wykonawca będzie świadczył 

w zakresie medycyny pracy na podstawie indywidualnego, imiennego skierowania wystawionego 

przez Zamawiającego.   

 
Powinno być: 
2. Usługi medyczne dla kandydatów do pracy i stażystów Zamawiającego Wykonawca będzie świadczył 

w zakresie medycyny pracy na podstawie indywidualnego, imiennego skierowania wystawionego 



przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób uprawnionych do świadczeń 

medycyny prac, którą będzie aktualizował raz w miesiącu. 

 
 
§ 5 ust. 4 oraz 6 
 
Jest: 
4.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie płatne przez Zamawiającego miesięcznie,  

na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury, uwzględniającej  

w danym miesiącu liczbę zrealizowanych usług z zakresu medycyny pracy.   

(…) 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy,  

każdorazowo po upływie miesiąca kalendarzowego świadczenia Usług, do 15 dnia każdego następnego 

miesiąca.  

 
Powinno być: 
 
4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie płatne przez Zamawiającego miesięcznie  

(lub z dwumiesięcznym przesunięciem w przypadku braku możliwości rozliczenia wykonanych przez 

Wykonawcę usług w okresie miesięcznym),  na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej 

Zamawiającemu faktury, uwzględniającej w danym miesiącu liczbę zrealizowanych usług z zakresu 

medycyny pracy.   

(…) 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy,  

każdorazowo po upływie miesiąca (lub z dwumiesięcznym przesunięciem w przypadku braku 

możliwości rozliczenia wykonanych przez Wykonawcę usług w okresie miesięcznym) kalendarzowego 

świadczenia Usług, do 15 dnia każdego następnego miesiąca. 

 

 

 

 

 Z-CA KIEROWNIKA DAP 

  ZESPÓŁ DS. ZAKUPÓW 

  Katarzyna Reczek 


