Warszawa, dnia 15.05.2019 r.

Znak sprawy: ZP.260.8.2019

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE (dalej „Ogłoszenie”)

Zmiana terminu składania ofert
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy
oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej”
Zamawiający, działając na podstawie postanowień części IX pkt 4 ppkt 1, 2 i 3
Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (dalej Ogłoszenie), udziela poniżej informacji
o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści Ogłoszenia oraz odpowiedziach na nie
a także odpowiednio do tych odpowiedzi dokonuje wynikających z nich zmian w treści
Ogłoszenia, w tym treści wzoru umowy:
Pytanie nr 1:
Dot. załącznik 3 (umowa) § 5 ust 1
„(……) umieszczane przez Wykonawcę na Liście Pracowników na podstawie skierowań na
badania lekarskie.”
Zwracamy się z prośbą o umieszczanie danych na liście. Nie mamy możliwości umieszczenia
na liście danych ze skierowania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:
Dot. załącznik 3 (umowa)
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, Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych
(OWU)?
W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Udzielania Świadczeń
Zdrowotnych, a Umową rozstrzygające znaczenie mają postanowienia niniejszej Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 29 ust. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3
do Ogłoszenia (dalej Umowa) „szczegółowe wzory lub treść załączników nr 3, 5, 6 zostaną
uzgodnione z wybranym Wykonawcą z zastrzeżeniem wymogów określonych w Umowie/OPZ
oraz wynikających z obowiązujących przepisów.” Wszelkie inne zmiany załączników Umowy
będą wprowadzane w drodze aneksów do Umowy.
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Pytanie nr 3:
Dot. załącznik 3 (umowa) § 19
Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww paragrafu poprzez dodanie poniższego zapisu:
„Zleceniobiorca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Zleceniodawca dopuszcza się rażącego naruszenia postanowień Umowy lub zalega z zapłatą
wynagrodzenia dłużej niż 3 dni”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 56.

Pytanie nr 4:
Dot. załącznik 3 (umowa)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do umowy poniższych zapisów:
„W przypadku opóźnienia Zleceniodawcy w zapłacie wynagrodzenia w całości lub w części,
powyżej 45 dni Zleceniobiorca ma prawo powstrzymania się z wykonywaniem, według wyboru
Zleceniobiorcy, wszystkich lub części Świadczeń zdrowotnych na podstawie Umowy do dnia
uiszczenia przez Zleceniodawcę w całości zaległego wynagrodzenia. Zleceniobiorca może
naliczyć Zleceniodawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie jakiejkolwiek części
wynagrodzenia. W takim wypadku jednak przed powstrzymaniem się z wykonywaniem
wszystkich lub części świadczeń zdrowotnych Zleceniobiorca wezwie Zleceniodawcę do
zapłaty części lub całości wynagrodzenia wyznaczając dodatkowy termin płatności nie dłuższy
niż 7 dni”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:
Dot. załącznik 3 (umowa) § 6 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów na:
„Zamawiający, w celu odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej z zakresu Medycyny
Pracy Pracowników od poprzedniego wykonawcy udzielającego Świadczenia zdrowotne na
rzecz Pracowników Zamawiającego, przekaże Wykonawcy listę Pracowników. Wzór
pełnomocnictwa udzielanego przez Pracownika Wykonawcy do odbioru indywidualnej
dokumentacji medycznej z zakresu Medycyny Pracy od poprzedniego wykonawcy stanowi
Załącznik nr 5 do Umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:
Dot. załącznik 3 (umowa) § 6 ust. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów na:
„Wykonawca wyda dokumentację medyczną na podstawie stosownego upoważnienia
Pracownika, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa"?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Umowy poprzez zmianę § 6 ust. 6 Umowy
w następujący sposób:
„Wykonawca wyda dokumentację medyczną na podstawie stosownego upoważnienia
Pracownika, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa".
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Pytanie nr 7:
Dot. załącznik 5 do umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów na:
Wzór pełnomocnictwa do odbioru indywidualnej dokumentacji
medycznej z zakresu Medycyny Pracy
Dane upoważniającego (pacjent / przedstawiciel ustawowy pacjenta):
Imię i nazwisko
...............................................................................................
PESEL
...............................................................................................
Upoważniam do odbioru dotyczącej mnie indywidualnej dokumentacji medycznej
z zakresu Medycyny Pracy:
Imię i nazwisko
...............................................................................................
PESEL
...............................................................................................
Oświadczenia upoważnionego:
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zakresie imienia, nazwiska oraz
numeru PESEL w celu odbioru w/w dokumentacji.
Ja niżej podpisany oświadczam, że zostały mi przekazane informacje wynikające z art.
13 RODO.
...........................................................................................
Data i podpis upoważniającego
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:
Dot. załącznik 3 (umowa) § 7 ust. 4
„Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na:
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Pracowników
o udostępnieniu ich danych osobowych wymienionych w § 5 ust. 1 Wykonawcy. Zamawiający
zawrze z Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym umowę
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych o treści stanowiącej załącznik nr 7 do
Umowy”.
Chcemy zwrócić uwagę, że przekazanie danych osobowych pracowników/współpracowników
odbywa się na zasadzie udostępniania a nie powierzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający skreśla § 7 ust. 4 z Umowy. Dotychczasowy § 7 ust. 5 i 6 otrzymują odpowiednio
numerację 4 i 5.
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Pytanie nr 9:
Dot. załącznik nr 7 do umowy (umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych).
Chcemy zwrócić uwagę, że kształt zaproponowanego przez Zamawiającego dokumentu nie
pozwala nam na jego podpisanie jako operatorowi medycznemu z tego względu, że jako
podmiot leczniczy nie jesteśmy podmiotem przetwarzającym. W związku z powyższym
wnioskujemy o usunięcie ww załącznika z postępowania i po wyborze Wykonawcy
zamówienia strony ustalą wspólny kształt dokumentu,
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie załącznika nr 7 do Umowy i odstępuje od obowiązku
zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Pytanie nr 10:
Z dokumentacji przebudowy/remontu, którą wykonał w pomieszczeniach przychodni
Zamawiający wynika, że po skończonych pracach nie było odbioru Straży Pożarnej oraz
Sanepidu. Niezależnie od charakteru wykonywanych prac przy takim zakresie robót naszym
zdaniem takie odbiory przed rozpoczęciem użytkowania powinny zaistnieć, dlatego prosimy
o potwierdzenie, że w przypadku pojawienia się kontroli ze wskazanych instytucji i wskazanie
ewentualnych uchybień, Zamawiając wszystkie uzupełnienia będzie dokonywał na własny
koszt. W skrajnym przypadku, gdyby doszło do czasowego zamknięcia obiektu, Zamawiający
wstrzyma w tym okresie naliczanie na rzecz wykonawcy naliczania opłat związanych
określonych w paragrafie 17 umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Zamawiający
na ten okres zobowiązany będzie do ustalenia z Wykonawcą indywidualnych warunków
świadczenia opieki medycznej dla pracowników Opery Narodowej.
Odpowiedź:
Zamawiający zwraca uwagę, że w części I Załącznika do OPZ ust. 1 znajduje się zapis, że
pomieszczenia Przychodni spełniają warunki niezbędne do wykonywania działalności
leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń
dotyczących wykonanej przebudowy ze strony Sanepidu lub Państwowej Straży Pożarnej
Zamawiający zastosuje się do nich na własny koszt, tak jak zostało to ujęte w odpowiedzi na
pytanie nr 41. Za okres, w którym świadczenie usług medycznych będzie niemożliwe z tego
powodu, Zamawiający nie naliczy czynszu i innych opłat wynikających z Umowy.

Pytanie nr 11:
Zgodnie z dokumentacją przebudowy dla biegu schodowego prowadzącego do wyjścia
ewakuacyjnego, 5 stopni, przewidziany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, że zamawiający takie urządzenie zamówi i zainstaluje
na własny koszt.
Odpowiedź:
Zamawiający oświadcza, że platforma dla osób niepełnosprawnych zostanie zakupiona
i zainstalowana przez Zamawiającego.

Pytanie nr 12:
Dot. załącznik 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) część II ust. 2 pkt 7
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na:
Gabinet kardiologiczny - lekarz kardiolog powinien udzielać świadczeń zdrowotnych
w wymiarze co najmniej 7 godzin tygodniowo. Gabinet wyposażony jest przez Zamawiającego
w meble i aparat telefoniczny.
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Prośbę są motywujemy tym, że rynkowo może okazać się niemożliwe, aby zapewnić
kardiologa, który będzie przyjmował również jako internista. Usługa internistyczna będzie
realizowana jako oddzielna usługa przez lekarzy internistów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Wskazany warunek odnośnie lekarza kardiologa wynika
z faktycznej potrzeby Zamawiającego przedstawionej w OPZ.

Pytanie nr 13:
Dot. załącznik 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) część II ust. 5
Zwracamy się z prośbą o usunięcie ww. ustępu ze względu na fakt, że nie możemy
zagwarantować utrzymania niezmienności w personelu z różnych powodów w tym
niezależnych od nas. Chcemy zaznaczyć, że zapewniamy gotowość do utrzymania
specjalizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zwraca uwagę, że w części II ust. 5 załącznika
do OPZ mowa jest o obowiązku informowania o zamiarze dokonania zmian personelu
udzielającego świadczeń zdrowotnych na rzecz Pracowników Zamawiającego w Przychodni.

Pytanie nr 14:
Dot. załącznik 3 (umowa) § 3 ust. 5
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na jakim etapie i na jakich warunkach zostanie
uzgodniona treść wspomnianego przez Zamawiającego załącznika?
Odpowiedź:
Zamawiający oświadcza, że załącznik zostanie uzgodniony po wyborze najkorzystniejszej
oferty na warunkach zgodnych z zapisami Umowy i OPZ, a w pozostałym zakresie na
warunkach uzgodnionych między Stronami, co wynika z § 29 ust. 6 Umowy.

Pytanie nr 15:
Dot. załącznik 3 (umowa) § 4 ust 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie w celu doprecyzowania ww ustępu
o następującej treści:
„Za wstępne badania lekarskie wykonane na podstawie Skierowania Medycyny Pracy
wystawionego przez Zleceniodawcę na rzecz osób, które nie zostały następnie wpisane przez
Zleceniodawcę na Listę w ramach jednego z pakietów uprawniających do Świadczeń
zdrowotnych Medycyny Pracy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy, za faktycznie wykonane
Świadczenia zdrowotne, uwzględniające wskazane w Skierowaniu Medycyny Pracy
stanowisko pracy, wynagrodzenie według cennika Placówki Własnej aktualnego w dniu
wykonania Świadczenia zdrowotnego z uwzględnieniem 10% rabatu. Strony ustalają, iż
naliczenie wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, nastąpi po upływie trzech miesięcy od
zakończenia miesiąca, w którym zostało wydane orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:
Dot. załącznik 3 (umowa) § 8
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Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dot. zachowania poufności i zarazem dodania
poniższych:
1.
Informacje Poufne w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu to wszelkie
informacje dotyczące Wykonawcy, bez względu na to, czy mają one formę ustną czy pisemną,
obejmujące między innymi wszelkie informacje dostarczone elektronicznymi środkami
przekazu danych, na dyskietkach, taśmach, lub innych środkach przechowywania danych,
dotyczące Wykonawcy oraz jego przedsiębiorstwa udostępnione stronie otrzymującej lub
dowolnemu przedstawicielowi Zamawiającego, niezależnie od tego, czy zostały udostępnione
lub sporządzone w dniu zawarcia Umowy, czy po tym dniu, a także obejmują wszelkie
dokumenty i informacje sporządzone przez Zamawiającego lub dowolnego przedstawiciela
Zamawiającego zawierające powyższe informacje, lub na ich podstawie utworzone.
Informacje Poufne nie obejmują jednakże informacji, (A) które są lub staną się ogólnie
dostępne lub powszechnie znane (w sposób inny niż w wyniku ujawnienia informacji
dotyczących Wykonawcy przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, lub też za ich
pośrednictwem); (B) które były znane stronie Zamawiającego lub jego przedstawicielom przed
dniem lub w dniu zawarcia Umowy przed ujawnieniem ich przez Wykonawcę; (C) które zostały
ujawnione Zamawiającego lub jego przedstawicielom z dowolnego źródła, pod warunkiem, że
Zamawiający rzeczywiście nie wiedział (w momencie udostępnienia informacji), czy takie
źródło było zobowiązane wobec Wykonawcy do zachowania takich informacji w poufności; lub
(D) których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów prawa bez zobowiązania do
zachowania poufności i które są powszechnie znane.
2.
Zamawiający niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne Wykonawcy
są poufne oraz że ich ujawnianie, niezgodne z warunkami Umowy, może wyrządzić szkodę
Wykonawcy w zakresie interesów, przedsiębiorstwa lub spraw. Dlatego też, o ile Wykonawca
nie ustali inaczej, Zamawiający zobowiązuje się: (A) nie ujawniać Informacji Poufnych żadnej
innej osobie lub/i innemu podmiotowi z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem ujawnienia
Informacji Poufnych przedstawicielom Zamawiającego, (B) nie ujawniać faktu, że Informacje
Poufne zostały udostępnione. W przypadku wystąpienia obowiązku ujawniania przez
Zamawiającego Informacji Poufnych, na mocy obowiązujących przepisów prawa Zamawiający
jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę przed ujawnieniem Informacji Poufnych lub
bezzwłocznie po takim ujawnieniu.
3.
Każdy z przedstawicieli Zamawiającego, który otrzyma Informacje Poufne zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o poufnym charakterze takich informacji i zostanie
zobowiązany do traktowania Informacji Poufnych zgodnie z postanowieniami Umowy.
Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność za każde naruszenie Umowy przez
Zamawiającego lub przedstawicieli Zamawiającego
4.
Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie obowiązków
wynikających z postanowień obowiązku zachowania poufności przez niego lub jej
przedstawicieli i zobowiązuje się do naprawienia szkody, która wyniknęła z tych naruszeń.
5.
Przedstawiciel w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu oznacza doradcę,
rewidenta, prawnika, konsultanta, zleceniobiorcę, profesjonalnego doradcę (w zależności od
przypadku), pełnomocnika oraz każdą osobę lub podmiot działającą w imieniu lub na rzecz
Zamawiającego oraz Pracownika.
6.
Zakaz ujawniania nie dotyczy przekazywania informacji organom kontrolnym i innym
organom administracji publicznej, a także innym podmiotom, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności przepisami o dostępie do informacji publicznej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy odnośnie zachowania poufności określone w Umowie
są wystarczające.

Pytanie nr 17:
Z uwagi na współużytkowanie Nieruchomości z Teatrem Narodowym, prosimy o potwierdzenie
czy Teatr Wielki jest wyłącznym właścicielem Przychodni, czy też pozostaje ona we
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współwłasności z Teatrem Narodowym. Jeżeli Przychodnia jest przedmiotem współwłasności,
to wówczas zgodnie z art. 199 KC, do zawarcia Umowy potrzebna jest zgoda współwłaściciela.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że budynek Teatru Wielkiego – Opery Narodowej jest przedmiotem
współwłasności Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i Teatru Narodowego, jednak
pomieszczenia Przychodni znajdują się w części budynku przeznaczonej do wyłącznego
korzystania przez Zamawiającego, co wynika wprost z Księgi Wieczystej nr
WA4M/00427440/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie,
X Wydział Ksiąg Wieczystych i wskazanego w niej aktu notarialnego z dnia 8 czerwca 2011
Repertorium A 7761/2011. Nie jest zatem konieczna zgoda współwłaściciela budynku na
zawarcie umowy dotyczącej Przychodni

Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Definicji w pkt 3) Umowy poprzez nadanie
mu nowego następującego brzmienia:
„3) „Przychodnia / Przychodnia Teatru / Przychodnia Zamawiającego” – obiekt stanowiący
wyłączną własność/współwłasność Teatru - pomieszczenia przychodni zlokalizowane
w Nieruchomości na poziomie 0 i -1 (wejście od strony ul. Moliera 5), w których będzie
odbywać się udzielanie Świadczeń zdrowotnych; opis Przychodni, wymagany zakres i sposób
funkcjonowania Przychodni określa Załącznik do OPZ;”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 1 pkt 3) Umowy nadając mu następujące brzmienie:
„3) „Przychodnia / Przychodnia Teatru / Przychodnia Zamawiającego” – obiekt stanowiący
współwłasność Teatru z prawem do wyłącznego korzystania przez Teatr z pomieszczeń
przychodni zlokalizowanych w Nieruchomości na poziomie 0 i -1 (wejście od strony ul. Moliera
5), w których będzie odbywać się udzielanie Świadczeń zdrowotnych; opis Przychodni,
wymagany zakres i sposób funkcjonowania Przychodni określa Załącznik do OPZ,”

Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie załącznika do Umowy obejmującego dokładny
wykaz Wyposażenia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, zwracając jednocześnie uwagę, że sprzęt medyczny
wchodzący w zakres Wyposażenia został opisany w OPZ.

Pytanie nr 20:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 2 ust. 6 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami (zakresem i sposobem) realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym z warunkami (zakresem i sposobem) realizacji Przedmiotu
Umowy w Przychodni Teatru, w tym stanem Przychodni oraz stanem Wyposażenia
Przychodni i wnosi następujące zastrzeżenia:
a) brak zainstalowanego przez Teatr podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy
wejściu do Przychodni,
b) brak zawiadomienia przez Teatr, w związku z dokonanymi w Przychodni przez Teatr
robotami budowlanymi, właściwych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystąpienia do jego użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
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przepisami Prawa budowlanego.
Lokalizacja Przychodni oraz stan Przychodni i stan wyposażenia Przychodni zostały
określone w Załączniku nr [__] do Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 6 Umowy, nadając mu następujące brzmienie:
„6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami (zakresem i sposobem) realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym z warunkami (zakresem i sposobem) realizacji Przedmiotu Umowy
w Przychodni Teatru, w tym stanem Przychodni oraz stanem Wyposażenia Przychodni i wnosi
zastrzeżenie dotyczące braku, na dzień zawarcia Umowy, platformy dla osób
niepełnosprawnych przy wejściu do Przychodni.”

Pytanie nr 21:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 2 ust. 7 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„7. Teatr oświadcza, że:
1)
jest wyłącznym właścicielem/ współwłaścicielem Przychodni położonej na
Nieruchomości, której Zamawiający jest współużytkownikiem wieczystym;
2)
rozporządza pomieszczeniami Przychodni Teatru znajdującymi się w siedzibie
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie ul. Moliera 5. Przychodnia
Teatru, jako część Nieruchomości, jest objęta wpisem do rejestru zabytków
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie pod Nr 521 i podlega
ochronie konserwatorskiej;
3)
Przychodnia oraz Wyposażenie są wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób
trzecich, które w szczególności mogłyby uniemożliwić lub utrudnić wykonywanie
przez Wykonawcę jego uprawnień wynikających z niniejszej Umowy;
4)
Przychodnia, w której będą udzielane Świadczenia zdrowotne, odpowiada
wymaganiom stawianym gabinetom lekarskim, wyposażonym w aparaturę
i sprzęt medyczny posiadający odpowiednie certyfikaty, homologacje, atesty
uzyskane w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami oraz posiada ich
aktualne przeglądy techniczne wykonywane przez uprawnione serwisy;
5)

Przychodnia była wykorzystywana pod działalność leczniczą od początku
istnienia budynku, w którym znajduje się Przychodnia. Wyżej opisane
przeznaczenie Przychodni zostało ujęte w projekcie architektoniczno –
budowlanym na podstawie, którego Zamawiający uzyskał decyzję o pozwoleniu
na budowę, a następnie decyzję na użytkowanie budynku, w którym znajduje się
Przychodnia.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Postanowienia Umowy i OPZ w tym zakresie są
wystarczające.

Pytanie nr 22:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 2 ust. 8 pkt 5) Umowy poprzez nadanie
mu nowego następującego brzmienia:
„5) Obiekty własne, w których będą udzielane Świadczenia zdrowotne, będą odpowiadać
wymaganiom stawianym gabinetom lekarskim, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny
posiadający odpowiednie certyfikaty, homologacje, atesty uzyskane w trybie przewidzianym
odrębnymi przepisami oraz będą posiadać ich aktualne przeglądy techniczne wykonywane
przez uprawnione serwisy.”
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Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 2 ust. 8 pkt 5) Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„5) Obiekty własne, w których będą udzielane Świadczenia zdrowotne, będą odpowiadać
wymaganiom stawianym gabinetom lekarskim, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny
posiadający odpowiednie certyfikaty, homologacje, atesty uzyskane w trybie przewidzianym
odrębnymi przepisami oraz będą posiadać ich aktualne przeglądy techniczne wykonywane
przez uprawnione serwisy.”
i wprowadza dodatkowy pkt 6) w ust. 8 § 2 Umowy w następującym brzmieniu:
„6) używana w pomieszczeniach Przychodni aparatura i sprzęt medyczny będą posiadać
odpowiednie certyfikaty, homologacje, atesty uzyskane w trybie przewidzianym odrębnymi
przepisami oraz będą posiadać ich aktualne przeglądy techniczne wykonywane przez
uprawnione serwisy z zastrzeżeniem § 11 ust. 7”.

Pytanie nr 23:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 3 ust. 6 pkt 1) Umowy poprzez nadanie
mu nowego następującego brzmienia:
„1) wyłączne prawo odpłatnego korzystania z Przychodni Zamawiającego oraz Wyposażenia
Przychodni w celu wykonywania działalności leczniczej w zakresie określonym Umową,
w okresie określonym Umową i na warunkach wskazanych w Umowie;”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 3 ust. 6 pkt 1) Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„1) wyłączne prawo odpłatnego korzystania z Przychodni Zamawiającego oraz Wyposażenia
Przychodni w celu wykonywania działalności leczniczej w zakresie określonym Umową,
w okresie określonym Umową i na warunkach wskazanych w Umowie;”

Pytanie nr 24:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 3 ust. 7 pkt 4) Umowy poprzez nadanie
mu nowego następującego brzmienia:
„4) sposobu funkcjonowania Przychodni Zamawiającego, chyba że nie będzie to możliwe
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym z winy Zamawiającego,”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Postanowienia Umowy i przepisy prawa w sposób
wyczerpujący regulują tę kwestię.

Pytanie nr 25:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 9 ust. 3 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„3. W przypadku pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń
wynikających z obowiązujących przepisów prawa do sposobu funkcjonowania Przychodni
Teatru lub do jakości i sposobu świadczonych usług przez lekarzy lub inny personel,
Wykonawca powinien niezwłocznie podjąć wszelkie możliwe działania w celu wyeliminowania
wskazanych nieprawidłowości, a w szczególnie poważnych przypadkach wymiany personelu.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 26:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 9 ust. 4 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„4. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo powiadamiać Zamawiającego z odpowiednim
wyprzedzeniem, na piśmie pod rygorem nieważności, o zamiarze wprowadzenia zmian
w sposobie funkcjonowania Przychodni Teatru lub udzielania Świadczeń zdrowotnych.
Powyższe zmiany nie mogą naruszać warunków udzielania Świadczeń zdrowotnych
określonych w OPZ, chyba że wynikają z obowiązujących przepisów prawa.”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 9 ust. 4 Umowy poprzez nadanie mu nowego
następującego brzmienia:
„4. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo powiadamiać Zamawiającego z odpowiednim
wyprzedzeniem, na piśmie pod rygorem nieważności, o zamiarze wprowadzenia zmian
w sposobie funkcjonowania Przychodni Teatru lub udzielania Świadczeń zdrowotnych.
Powyższe zmiany nie mogą naruszać warunków udzielania Świadczeń zdrowotnych
określonych w OPZ, chyba że wynikają z obowiązujących przepisów prawa.”

Pytanie nr 27:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 9 ust. 5 Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 10 ust.2 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„2. Z chwilą przejęcia Przychodni przez Wykonawcę, na Wykonawcę przechodzi
odpowiedzialność za Przychodnię i ryzyka związane z jej posiadaniem i korzystaniem z niej,
aż do zakończenia niniejszej Umowy w zakresie określonym przepisami prawa oraz
postanowieniami niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za Przychodnię i ryzyka związane z jej posiadaniem i korzystaniem z niej
w zakresie, w jakim odpowiedzialność taką ponosi Zamawiający jako wynajmujący
Przychodni, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana zbyteczna z uwagi na brzmienie § 28 Umowy.

Pytanie nr 29:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 10 ust. 4 i 5 Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 30:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 11 ust. 4 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„4. Zamawiający oświadcza, że stan aparatury medycznej umożliwia udzielanie Świadczeń
zdrowotnych w zakresie i na warunkach określonych Umową.”
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 31:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 11 ust. 5 Umowy najmu poprzez nadanie
mu nowego następującego brzmienia:
„5. Z chwilą przejęcia Wyposażenia przez Wykonawcę aż do zdania Wyposażenia
Zamawiającemu (tj. z chwilą podpisania przez obie Strony odpowiednich protokołów) na
Wykonawcę przechodzi odpowiedzialność za Wyposażenie i ryzyka związane z jego
posiadaniem i korzystaniem z niego w zakresie określonym przepisami prawa oraz
postanowieniami niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za Wyposażenie i ryzyka związane z jej posiadaniem i korzystaniem z niego
w zakresie, w jakim odpowiedzialność taką ponosi Zamawiający jako wynajmujący, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana zbyteczna z uwagi na brzmienie § 28 Umowy.

Pytanie nr 32:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 11 ust. 7 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„7. Konserwacje i naprawy Wyposażenia będą dokonywane przez Zamawiającego, na koszt
Zamawiającego, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku awarii lub wad powstałych
z winy Wykonawcy lub osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności
awarii lub wad powstałych w wyniku nieprawidłowego używania Wyposażenia przez
Wykonawcę lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, usuwanie takich awarii
lub wad nastąpi na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
informowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach awarii/wad Wyposażenia oraz do
niezwłocznego wydania Wyposażenia Zamawiającemu w celu dokonania jego konserwacji lub
naprawy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 11 ust. 8 Umowy najmu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści dotychczasowego § 11 ust. 11 Umowy (po
zmianie numeracji § 11 ust. 10 Umowy) poprzez nadanie mu nowego następującego
brzmienia:
„10. Utrata lub uszkodzenie jakiegokolwiek elementu Wyposażenia powstała z winy
Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy odpowiednio kosztami
usunięcia uszkodzenia albo kupna nowego elementu Wyposażenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 35:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 12 Umowy poprzez nadanie mu nowego
następującego brzmienia:
„1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) zapłaty wynagrodzenia w wysokości i terminach określonych w Umowie;
2) dostarczenia Wykonawcy i aktualizowania List wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami zgodnie z warunkami określonymi w Umowie;
3) aktualizacji danych Pracowników w zakresie niezbędnym do otrzymywania
świadczeń;
4) poinformowania Pracowników o warunkach Umowy, udostępnienia i umożliwienia
zapoznania się przez Pracowników z organizacją udzielania Świadczeń zdrowotnych.
5) zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych budynku,
w którym znajduje się Przychodnia, w szczególności umożliwiających Wykonawcy
korzystanie z oświetlenia i ogrzewania Przychodni, ciepłej i zimnej wody, wind,
instalacji telekomunikacyjnych oraz urządzeń należących do wyposażenia
Przychodni wg stanu z dnia wydania lub do części wspólnych budynku
6) utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń
budynku służących do wspólnego użytku najemców oraz jego otoczenia
7) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń wspólnych oraz
przywracanie poprzedniego stanu w wypadku uszkodzeń; dokonywania napraw
Przychodni w zakresie nie obciążającym Wykonawcę tj. w szczególności napraw lub
wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego istniejących w dacie
wydania Przychodni, a zwłaszcza napraw i wymiany stolarki okiennej, instalacji
klimatyzacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej;
8) prowadzenia dla budynku książki obiektu budowlanego, stosownie do postanowień
przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
9) zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku i terenu, w tym spełnienia
wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (m.in. zapewnienie i wdrożenie instrukcji
przeciwpożarowej Budynku i terenu).
2. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu i instalacji na własny koszt podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy wejściu do Przychodni, zgodnie z projektem ________
stanowiącym Załącznik nr __________ do Umowy, nie później niż do dnia wydania
Przychodni zgodnie z § 10 Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść § 12 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) zapłaty wynagrodzenia w wysokości i terminach określonych w Umowie;
2) dostarczenia Wykonawcy i aktualizowania List wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami zgodnie z warunkami określonymi w Umowie;
3) aktualizacji danych Pracowników w zakresie niezbędnym do otrzymywania
świadczeń;
4) poinformowania Pracowników o warunkach Umowy, udostępnienia i umożliwienia
zapoznania się przez Pracowników z organizacją udzielania Świadczeń zdrowotnych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu i instalacji na własny koszt platformy dla osób
niepełnosprawnych przy wejściu do Przychodni, nie później niż do dnia 31 grudnia
2019 r.”

Pytanie nr 36:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 13 ust. 1 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
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„1. Szczegółowy opis pomieszczeń Przychodni oraz warunków odpłatnego korzystania z nich
przez Wykonawcę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Załącznik do OPZ.
Wykonawcy przysługuje w szczególności prawo korzystania z powierzchni wspólnych
w budynku, w którym znajduje się Przychodnia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego
korzystania z Przychodni zgodnie z jej przeznaczeniem.”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 13 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:
„1. Szczegółowy opis pomieszczeń Przychodni oraz warunków odpłatnego korzystania z nich
przez Wykonawcę w celu udzielania Świadczeń zdrowotnych określa Załącznik do OPZ.
Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z powierzchni wspólnych w budynku, w którym
znajduje się Przychodnia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z Przychodni
zgodnie z jej przeznaczeniem.”

Pytanie nr 37:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 13 ust. 4 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„4. Wykonawca oświadcza, że pomieszczenia Przychodni obejrzał osobiście, oraz że
akceptuje stan, w jakim się znajdują. Wykonawca oświadcza, że stan Przychodni umożliwia
wykonywanie działalności leczniczej w zakresie określonym Umową, za wyjątkiem zastrzeżeń
wskazanych w § 2 ust. 6 Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 13 ust. 4 Umowy poprzez nadanie mu nowego
następującego brzmienia:
„4. Wykonawca oświadcza, że pomieszczenia Przychodni obejrzał osobiście, oraz że
akceptuje stan, w jakim się znajdują. Wykonawca oświadcza, że stan Przychodni umożliwia
wykonywanie działalności leczniczej w zakresie określonym Umową, za wyjątkiem
zastrzeżenia wskazanego w § 2 ust. 6 Umowy.”

Pytanie nr 38:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 13 ust. 6 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„6. Wykonawca przez cały okres korzystania z Przychodni, aż do zakończenia Umowy
ponosi odpowiedzialność za pomieszczenia Przychodni wraz z całą infrastrukturą techniczną
oraz wyposażeniem stanowiącym własność Teatru w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego oraz postanowień niniejszej Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana zbyteczna z uwagi na brzmienie § 28 Umowy.

Pytanie nr 39:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 13 ust. 7 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„7. Wykonawca, przez cały okres korzystania z Przychodni, zobowiązany będzie do
korzystania z Przychodni zgodnie z jej przeznaczeniem, a także wyposażenia na własny koszt
Przychodni w inne niż stanowiące Wyposażenie, leki, materiały medyczne i inne bieżące
rzeczy niezbędne do wyposażenia gabinetów lekarskich i gabinetu zabiegowego oraz
gabinetów fizykoterapii w celu udzielania Świadczeń zdrowotnych. Ponadto Wykonawca
zobowiązany będzie również do wyposażenia na własny koszt Przychodni w środki higieny
osobistej (mydło, ręczniki, papier toaletowy itp.).”
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 13 ust. 12 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„12. Konieczne remonty bieżące w Przychodni będzie przeprowadzał Zamawiający na swój
koszt, przy czym konieczność i częstotliwość przeprowadzenia takich remontów będzie
określana wyłącznie przez Zamawiającego. Zamawiający przeprowadzi je w sposób najmniej
utrudniający korzystanie z Przychodni przez Wykonawcę, w szczególności poza godzina
otwarcia Przychodni dla klientów Wykonawcy. Remonty, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym nie dotyczą: remontów dotyczących mienia Wykonawcy, a także remontów
wynikłych z winy Wykonawcy lub osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
wykraczających poza normalne korzystanie z pomieszczeń Przychodni w tym korzystanie z
sposób niezgodny z przeznaczeniem lub Umową – koszty takich remontów ponosi
Wykonawca. Wszelkie inwestycje służące podniesieniu standardu lub użyteczności budynku,
w którym znajduje się Przychodnia oraz naprawy wykonywane przez Zamawiającego, w tym
także na terenach przyległych do budynku będą prowadzone w taki sposób i w takim czasie,
aby jak najmniej utrudnić prawidłowe funkcjonowanie budynku i Przychodni.”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 13 ust. 12 nadając mu następujące brzmienie:
„12. Konieczne remonty bieżące w Przychodni będzie przeprowadzał Zamawiający na swój
koszt, przy czym konieczność i częstotliwość przeprowadzenia takich remontów będzie
określana wyłącznie przez Zamawiającego. Remonty, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym nie dotyczą: remontów dotyczących mienia Wykonawcy, a także remontów
wynikłych z działań lub zaniechań Wykonawcy lub osób, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność wykraczających poza normalne korzystanie z pomieszczeń Przychodni,
w tym korzystanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub Umową – koszty takich
remontów ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy remonty, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym nie zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do
potrącenia kosztów takich remontów z bieżących należności Wykonawcy w przypadku ich
przeprowadzenia przez Zamawiającego.”

Pytanie nr 41:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 13 ust. 13 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„13. Wykonawca uprawniony jest do czasowego lub trwałego zaprzestania lub ograniczenia
prowadzenia działalności w Przychodni wyłącznie:
1) gdy wynikać to będzie z przepisów prawa, orzeczenia właściwego organu
administracji publicznej lub sądu, a nie zostało to spowodowane z winy Wykonawcy
lub osób, za które ponosi odpowiedzialność lub
2) odpowiedni organ administracji orzeknie ostateczną decyzją o rozbiórce budynku lub
3) konstrukcja budynku zagraża życiu i zdrowiu osób w nim przebywających i zostało to
potwierdzone przez odpowiednie organy administracji lub ekspertyzy lub
4) Wynajmujący utraci prawo własności budynku lub
5) gdy będzie to wynikać z braku zawiadomienia przez Teatr, w związku z dokonanymi
w Przychodni przez Teatr robotami budowlanymi, właściwych organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu
budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Prawa budowlanego lub
6) organy administracji lub służby kontrolne, takie jak: Sanepid, straż pożarna
prawomocną decyzją zakażą Wykonawcy lub Zamawiającemu prowadzenia
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działalności w Przychodni z uwagi na stan techniczny budynku lub jego
niedostosowanie do przewidzianej przez Strony funkcji, lub z innych powodów
leżących po stronie Zamawiającego orzekną o naruszeniu obowiązujących
przepisów, co będzie skutkowało zakazem przewidzianej przez Strony działalności
lub
7) w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia substancja budynku zostanie uszkodzona w
stopniu uniemożliwiającym korzystanie z niego przez Najemcę i w określonym
terminie Wynajmujący nie usunie powstałego uszkodzenia lub Zamawiający poprzez
swoje działanie lub zaniechanie uniemożliwi lub w znacznym stopniu utrudni
korzystanie przez Wykonawcę z Przychodni lub dostęp do niej przez pacjentów
Wykonawcy lub
8) gdy spowodowane to będzie koniecznością usunięcia przeszkody lub katastrofy,
bądź też spowodowane będzie działaniem siły wyższej,
przy czym, w przypadkach, o którym mowa w pkt 1) -8), Wykonawca każdorazowo obowiązany
jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o ograniczeniu lub zaprzestaniu prowadzenia
działalności oraz o jego przyczynach.
Jeżeli w przypadkach określonych w powyższych punktach niniejszego ustępu wymienione
w nich organy orzekną konieczność przystosowania Przychodni do obowiązujących
przepisów, dostosowanie to nastąpi na koszt Zamawiającego.
W przypadkach określonych w punktach 1)-8) niniejszego ustępu Wykonawca zachowa prawo
do wynagrodzenia z tytułu udzielania Świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w niniejszej
Umowie, jak również będzie uprawniony do udzielania Świadczeń zdrowotnych w Obiektach
własnych.
W przypadku zaprzestania przez Wykonawcę prowadzenia działalności w Przychodni
z przyczyn wskazanych w punktach 1)-8) niniejszego ustępu, Wykonawca nie będzie
zobowiązany do uiszczania czynszu najmu lub innych opłat, o których mowa w niniejszej
Umowie, za okres zaprzestania prowadzenia działalności w Przychodni. W przypadku
ograniczenia prowadzenia działalności w Przychodni z przyczyn wskazanych w punktach
1)- 8) niniejszego ustępu czynsz i opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną
odpowiednio obniżone. ”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 13 ust. 13 nadając mu następujące brzmienie:
„13. Wykonawca uprawniony jest do czasowego lub trwałego zaprzestania lub ograniczenia
prowadzenia działalności w Przychodni wyłącznie:
1) gdy wynikać to będzie z przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia właściwego
organu administracji publicznej lub sądu, a nie zostało to spowodowane z winy
Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność lub
2) gdy spowodowane to będzie działaniem siły wyższej, w tym koniecznością
usunięcia przeszkody lub katastrofy,
przy czym, w przypadkach, o których mowa w pkt. 1-2, Wykonawca każdorazowo
obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o ograniczeniu lub
zaprzestaniu prowadzenia działalności oraz o jego przyczynach.
Jeżeli w przypadkach określonych w pkt 1) powyżej wymienione w nim organy orzekną
konieczność przystosowania Przychodni do obowiązujących przepisów, dostosowanie
to nastąpi na koszt Zamawiającego.
W przypadkach określonych w pkt 1) i 2) powyżej Wykonawca będzie zobowiązany do
udzielania Świadczeń zdrowotnych w Obiektach własnych.
W przypadkach określonych w pkt 1) powyżej Wykonawca zachowa prawo do
wynagrodzenia z tytułu udzielania Świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w niniejszej
Umowie.
W przypadkach określonych w pkt 2) powyżej wynagrodzenie z tytułu udzielania
Świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w niniejszej Umowie zostanie odpowiednio
obniżone.
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W przypadku zaprzestania przez Wykonawcę prowadzenia działalności w Przychodni
z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2), Wykonawca nie będzie zobowiązany do uiszczania
czynszu najmu lub innych opłat, o których mowa w niniejszej Umowie, za okres
zaprzestania prowadzenia działalności w Przychodni.
W przypadku ograniczenia prowadzenia działalności w Przychodni z przyczyn
wskazanych w pkt 1) i 2) czynsz i opłaty, o których mowa w niniejszej Umowie zostaną
odpowiednio obniżone.

Pytanie nr 42:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 13 ust. 14 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„14. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo stosować się do uzasadnionych i wynikających
z obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Umowy zaleceń pokontrolnych
Zamawiającego zmierzających do zachowania Przychodni w stanie określonym Umową.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 13 ust. 16 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„16. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać urządzenia niezbędne do świadczenia Usług
w Przychodni w należytym stanie technicznym i sanitarnym zapewniającym sprawne,
bezusterkowe i bezpieczne ich działanie w zakresie drobnych napraw, związanych ze zwykłym
użytkowaniem.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 13 ust. 17 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„17.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego czynić istotnych zmian w Przychodni,
w szczególności wymagających zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowę lub
stanowiących nakłady użyteczne lub zbytkowne, a jeżeli okażą się one niezbędne z uwagi na
funkcję i przeznaczenie Przychodni, wystąpi do Zamawiającego o jego zgodę w formie
pisemnej przed zgłoszeniem lub wystąpieniem ze stosownym wnioskiem oraz zobowiązany
jest do opracowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich procedur
administracyjnych.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 14 ust. 4 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„4.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu wyłącznie przy udziale Wykonawcy
lub osób przez niego upoważnionych prawo do:
1) pełnego dostępu, w szczególności do urządzeń i pomieszczeń Przychodni,
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obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat zagadnień związanych
z realizacją Umowy,
w zakresie dopuszczalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
2)

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 46:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 15 ust. 3 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„3. Wykonawca przejmie pomieszczenia Przychodni w dniu ____2019 r. i rozpocznie
udzielanie Świadczeń zdrowotnych w Przychodni niezwłocznie po zarejestrowaniu Przychodni
jako miejsca wykonywania przez Wykonawcę działalności leczniczej zgodnie z przepisami
Ustawy o działalności leczniczej, a następnie będzie ich udzielał przez cały czas trwania
Umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 13 Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 15 ust. 3 Umowy poprzez nadanie mu nowego
następującego brzmienia:
„3. Wykonawca przejmie pomieszczenia Przychodni w dniu ____ 2019 r. i rozpocznie
udzielanie Świadczeń zdrowotnych w Przychodni niezwłocznie po zarejestrowaniu Przychodni
jako miejsca wykonywania przez Wykonawcę działalności leczniczej zgodnie z przepisami
Ustawy o działalności leczniczej, a następnie będzie ich udzielał przez cały czas trwania
Umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 13 Umowy.”

Pytanie nr 47:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 17 ust. 5 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„5. Zamawiający będzie wystawiał co miesiąc, począwszy od dnia rozpoczęcia udzielania
Świadczeń zdrowotnych w Przychodni Wykonawcy, przez cały okres korzystania z Przychodni
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 13 ust. 13 Umowy fakturę dla Wykonawcy z tytułu
czynszu najmu za korzystanie z Przychodni i Wyposażenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 17 ust. 8 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„8.Opłaty z tytułu korzystania z mediów określa pkt. 4 w części I Załącznika do OPZ. Stawki
miesięczne będą każdorazowo uaktualniane przez Zamawiającego w przypadku zmiany cen,
na co Wykonawca wyraża zgodę.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 17 ust. 8 Umowy poprzez nadanie mu nowego
następującego brzmienia:
„8.Opłaty z tytułu korzystania z mediów określa pkt 4 w części I Załącznika do OPZ. Stawki
miesięczne będą każdorazowo uaktualniane przez Zamawiającego w przypadku zmiany cen,
na co Wykonawca wyraża zgodę.”
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Pytanie nr 49:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 17 ust. 9 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„9. Wykonawca będzie wnosił w/w opłatę czynszu oraz korzystania z mediów na rzecz
Zamawiającego, z góry, w ciągu 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dokonanie opłaty uważa się datę obciążenia konta
Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 17 ust. 9 Umowy poprzez nadanie mu nowego
następującego brzmienia:
„9. Wykonawca będzie wnosił w/w opłatę czynszu oraz korzystania z mediów na rzecz
Zamawiającego, z góry, w ciągu 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dokonanie opłaty uważa się datę obciążenia konta
Wykonawcy.”

Pytanie nr 50:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 17 ust. 12 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„12. Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy dostarczy
Zamawiającemu i pokryje koszty oświadczenia w formie aktu notarialnego, złożone na
podstawie art. 777 § 1 ust. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z wzorem tego aktu,
stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy, w którym:
a) Wykonawca podda się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k. p. c. co do
obowiązku wydania i opróżnienia nieruchomości, w której prowadzona jest
Przychodnia wynikającego z § 17 ust. 13 Umowy do dnia (data zakończenia zawartej
umowy + 7 dni). r. Zdarzeniem, które uprawniać będzie Zamawiającego do wszczęcia
i prowadzenia egzekucji na podstawie oświadczenia Wykonawcy o poddaniu się
egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 ust. 4 k.p.c. będzie niewydanie nieruchomości, w której
prowadzona jest Przychodnia wbrew obowiązkowi przewidzianemu w § 17 ust. 13
Umowy i przekazanie Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego, o którym mowa
w § 17 ust. 14 Umowy na zasadach określonych w § 17 ust. 14 Umowy, w którym
Zamawiający potwierdzi brak wydania opróżnionej Przychodni oraz zakończenie
stosunku prawnego wynikającego z Umowy. Do wniosku o nadanie klauzuli
wykonalności Zamawiający dołączy: notarialny odpis oświadczenia Zamawiającego,
o którym mowa powyżej oraz pocztowe potwierdzenie odbioru tego oświadczenia
przez Wykonawcę nadanego na adres siedziby Wykonawcy lub Przychodni.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 17 ust. 13 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„13. Wydanie opróżnionej nieruchomości, w której prowadzona jest Przychodna
Zamawiającemu, nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (słownie: siedmiu)
dni od upływu okresu obowiązywania Umowy wskazanego w § 14 ust.1 Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 52:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 17 ust. 14 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„14. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu
Zamawiający prześle oświadczenie potwierdzające brak realizacji obowiązku wynikającego z
§ 17 ust. 13 Umowy. Oświadczenie powinno mieć formę pisemną z podpisem notarialnie
poświadczonym i zostanie przekazane Wykonawcy pocztą za pocztowym potwierdzeniem
odbioru, a do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Zamawiający dołączy: notarialny odpis
oświadczenia Zamawiającego, o którym mowa powyżej oraz pocztowe potwierdzenie odbioru
tego oświadczenia w przez Wykonawcę nadanego na adres siedziby Wykonawcy lub
Przychodni.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 17 ust. 15 Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 18 ust. 3 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„3. Zamawiający oświadcza, że budynek, w którym znajduje się Przychodnia, zostanie
ubezpieczony od ognia i innych zdarzeń losowych najpóźniej w dniu podpisania udostępnienia
Przychodni, a ubezpieczenie zostanie utrzymane przez cały okres obowiązywania niniejszej
Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 19 ust. 1 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
1. „Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, w całości lub wyłącznie w zakresie najmu,
w zależności od rodzaju naruszenia i według wyboru Zamawiającego, w następujących
przypadkach:
1) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, nie rozpoczął
udzielania Świadczeń zdrowotnych zgodnie z Umową w terminie określonym
w Umowie lub
2) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, nie rozpoczął,
zaprzestał, ograniczył lub zmienił sposób udzielania Świadczeń zdrowotnych na
niezgodny z Umową, niezależnie od przyczyny, w tym gdy nie rozpoczął,
zaprzestał, ograniczył lub zmienił sposób udzielania Świadczeń zdrowotnych
w Przychodni lub, gdy nie przywrócił udzielania Świadczeń zdrowotnych, gdy był
do tego zobowiązany, z zastrzeżeniem § 13 ust. 13 Umowy lub
3) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania nie przystąpił do
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4)

5)
6)

7)

8)

przejęcia Przychodni lub Wyposażenia pomimo istnienia takiego zobowiązania lub
nie udostępnił Przychodni Teatrowi pomimo istnienia takiego zobowiązania, chyba
że brak przystąpienia do przejęcia Przychodni lub Wyposażenia lub brak
udostępnienia Przychodni Teatrowi nie wynika z winy Wykonawcy lub
Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, nie dostarczy
oświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 12 Umowy w terminie tam wskazanym
i o treści tam wskazanej lub
Wykonawca nie zawrze z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania
danych osobowych Pracowników lub
Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, zalega z zapłatą
czynszu lub innych opłat za okres co najmniej 3 miesięcy lub
Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, wykracza
w sposób rażący przeciwko obowiązującemu w Teatrze porządkowi albo przez
swoje niewłaściwe działania czyni uciążliwym korzystanie z pomieszczeń
Zamawiającego lub
Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, zaniedbuje
pomieszczenia Przychodni lub Wyposażenie w stopniu narażającym ich na istotne
uszkodzenie, używa ich niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją
używania.”

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 19 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:
1. „Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, w całości lub wyłącznie w zakresie najmu,
w zależności od rodzaju naruszenia i według wyboru Zamawiającego, w następujących
przypadkach:
1) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, nie rozpoczął
udzielania Świadczeń zdrowotnych zgodnie z Umową w terminie określonym
w Umowie lub
2) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, istotnie uchybia
wykonaniu zobowiązań określonych niniejszą Umową, w szczególności nie
rozpoczął, zaprzestał, ograniczył lub zmienił sposób udzielania Świadczeń
zdrowotnych na niezgodny z Umową, niezależnie od przyczyny, w tym gdy nie
rozpoczął, zaprzestał, ograniczył lub zmienił sposób udzielania Świadczeń
zdrowotnych w Przychodni lub, gdy nie przywrócił udzielania Świadczeń
zdrowotnych, gdy był do tego zobowiązany, z zastrzeżeniem § 13 ust. 13 Umowy
lub
3) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania nie przystąpił do
przejęcia Przychodni lub Wyposażenia pomimo istnienia takiego zobowiązania lub
nie udostępnił Przychodni Teatrowi pomimo istnienia takiego zobowiązania,
4) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, nie dostarczy
oświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 12 Umowy w terminie tam wskazanym
i o treści tam wskazanej lub
5) Wykonawca zalega z zapłatą czynszu lub innych opłat za okres co najmniej 3
miesięcy lub
6) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wykracza w sposób
rażący przeciwko obowiązującemu w Teatrze porządkowi albo przez swoje
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7)

8)

9)

niewłaściwe działania czyni uciążliwym korzystanie z pomieszczeń
Zamawiającego lub
Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, zaniedbuje
pomieszczenia Przychodni lub Wyposażenie w stopniu narażającym ich na
uszkodzenie, używa ich niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją
używania lub
Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, nie przedstawi
w terminie polisy ubezpieczenia, o której mowa w Umowie lub
w innych przypadkach naruszenia przez Wykonawcę postanowienia Umowy lub
niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań, pomimo wezwania
i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni od
dnia doręczenia wezwania.”

Pytanie nr 56:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 19 Umowy poprzez dodanie ust. 4 i 5
o następującym brzmieniu:
„4.Wszelkie powiadomienia o wypowiedzeniu Umowy zostaną pod rygorem nieważności
dokonane pisemnie i przesłane pod adres siedziby Wykonawcy listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru.
5.Wykonawca może wypowiedzieć Umowę, w całości lub wyłącznie w zakresie najmu,
w zależności od rodzaju naruszenia i według wyboru Wykonawcy, ze skutkiem na dzień
doręczenia wypowiedzenia, w następujących przypadkach:
1) Wykonawca nie będzie mógł prowadzić działalności w Przychodni, o której mowa
w Umowie, przez 14 kolejnych dni roboczych,
2) w razie wystąpienia jednej lub kilku okoliczności wskazanych w § 13 ust. 13 pkt 1)-8)
Umowy,
3) niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego
obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 19 poprzez dodanie ust. 4, 5, 6, 7 w następującym brzmieniu:
„4.Wykonawca może wypowiedzieć Umowę:
1) wyłącznie w części, tj. w zakresie najmu Przychodni i udzielania Świadczeń
zdrowotnych w Przychodni, wyłącznie w razie wystąpienia jednej lub kilku okoliczności
wskazanych w § 13 ust. 13 pkt 1)-2) Umowy, pod warunkiem, że okoliczności te trwale
uniemożliwią udzielanie Świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę lub
2) w całości, jeżeli:
a) Zamawiający dopuszcza się rażącego naruszenia postanowień Umowy trwale
uniemożliwiającego udzielanie Świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę,
z zastrzeżeniem ust. 5, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego
odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 14 dni do usunięcia naruszeń lub
b) Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia z tytułu udzielania Świadczeń
zdrowotnych dłużej niż 3 miesiące, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego
odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 14 dni do dokonania zapłaty.
5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że niewykonanie w terminie przez
Zamawiającego obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy nie stanowi podstawy
do wypowiedzenia Umowy.
6. Okres wypowiedzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 4 wynosi 1 (słownie: jeden)
miesiąc.
7. Wszelkie powiadomienia o wypowiedzeniu Umowy zostaną pod rygorem nieważności
dokonane pisemnie i przesłane pod adres siedziby Strony listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.”
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Pytanie nr 57:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 20 ust.1 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„1. W przypadku ustania obowiązywania Umowy, Strony sporządzą protokół zdawczoodbiorczy według stanu na dzień ustania obowiązywania Umowy, przy czym zwracane
pomieszczenia Przychodni winny być opróżnione ze wszystkich rzeczy należących do
Wykonawcy. W razie nieusunięcia rzeczy przez Wykonawcę, pomimo wezwania
i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia
doręczenia wezwania, Zamawiający będzie miał prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana kolidowałaby z oświadczeniem o poddaniu się
egzekucji.

Pytanie nr 58:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 20 ust.2 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„2. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wypowiedzenia, przy czym konkretny dzień
i godzina zostaną uzgodnione przez Strony. W razie, gdyby jedna ze Stron nie stawiła się
w uzgodnionym terminie druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym
upływie będzie uprawniona do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów.”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 20 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:
„2. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, przy czym
konkretny dzień i godzina zostaną uzgodnione przez Strony. W razie, gdyby jedna ze Stron
nie stawiła się w uzgodnionym terminie druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego
bezskutecznym upływie będzie uprawniona do jednostronnego sporządzenia wymaganych
protokołów.”

Pytanie nr 59:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 20 ust.3 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„3. W każdym przypadku ustania obowiązywania Umowy, Wykonawca wyda Zamawiającemu
Przychodnię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od ustania obowiązywania Umowy)
w stanie niepogorszonym, a więc w stanie nie gorszym niż wynikającym z normalnego użycia
i zużycia i pozwalającym na jego dalsze normalne funkcjonowanie. Wykonawca jest
zobowiązany do zwrotu wyposażenia stanowiącego własność Zamawiającego w tym samym
terminie, w którym zobowiązany jest zwrócić pomieszczenia Przychodni i w stanie w jakim
zobowiązany jest zwrócić pomieszczenia Przychodni. Wykonawca nie ma obowiązku
przywrócenia Przychodni lub Wyposażenia do stanu pierwotnego.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 20 ust. 6 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
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„6. Z tytułu skrócenia okresu obowiązywania niniejszej Umowy lub ustania obowiązywania
Umowy (w tym w przypadku rozwiązania Umowy, jej wygaśnięcia, wypowiedzenia lub
odstąpienia od Umowy), Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego,
roszczenia z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w celu wykonania jakichkolwiek nakładów,
z tytułu zwrotu nakładów poniesionych w związku z korzystaniem z Przychodni ani z tytułu
utraconego wynagrodzenia za skrócony okres obowiązywania Umowy, chyba że skrócenie
okresu obowiązywania Umowy nastąpi z winy Wynajmującego. Jeżeli skrócenie okresu
obowiązywania Umowy nastąpi wskutek wypowiedzenia lub odstąpienia od niej, Strony
dokonają rozliczenia wyłącznie za okres, w czasie którego Wykonawca świadczył należycie
Usługi na podstawie niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, uwzględniając
rozliczenia dokonane do dnia wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy. Jeżeli zakończenie
okresu obowiązywania Umowy przypadnie na inny dzień niż kończący miesiąc kalendarzowy,
rozliczenia zostaną dokonane proporcjonalnie do czasu obowiązywania niniejszej Umowy
przypadającego na ostatni niepełny miesiąc kalendarzowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 21 ust.1 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„1.W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
Wykonawca obowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości Umowy,
rozumianej jako suma należnego Wykonawcy wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania
Umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający obowiązany będzie do zapłaty kary
umownej w wysokości 10% wartości Umowy, rozumianej jako suma należnego Wykonawcy
wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1
Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 21 ust.2 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„2.W przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, w tym niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, przez co należy rozumieć:
1) udzielanie Świadczeń zdrowotnych w zakresie mniejszym niż minimalny
wymagany przez Zamawiającego, a określony w OPZ lub
2) udzielanie Świadczeń zdrowotnych w sposób odmienny niż określony w OPZ lub
3) niezapewnienia wymaganego personelu określonego w OPZ lub w zakresie
mniejszym niż wymagany lub
Wykonawca obowiązany będzie do zapłaty, na żądanie Zamawiającego, kary umownej
w wysokości 500 (pięćset) zł, odrębnie za każde naruszenie rozumiane jako każdą
niezgodność z wymaganiami określonymi w Umowie.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 63:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 21 ust.3 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
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„3.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, przez
co należy rozumieć
1) nierozpoczęcie udzielania Świadczeń zdrowotnych z winy Wykonawcy w terminie
określonym w Umowie w Przychodni lub w Obiektach własnych, lub
Wykonawca obowiązany będzie do zapłaty, na żądanie Zamawiającego, kary umownej
w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 21 ust. 3 nadając mu następujące brzmienie:
„3. W przypadku nierozpoczęcia udzielania przez Wykonawcę Świadczeń zdrowotnych
w Przychodni lub w Obiektach Własnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w terminie określonym w Umowie Wykonawca obowiązany będzie do zapłaty, na żądanie
Zamawiającego, kary umownej w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.”

Pytanie nr: 64
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 21 ust. 4 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„4.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Zamawiającego,
przez co należy rozumieć w szczególności:
1) niewykonanie w terminie lub nienależyte wykonanie przez Zamawiającego
obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy
Zamawiający obowiązany będzie do zapłaty, na żądanie Wykonawcy, kary umownej
w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 21 ust. 6 Umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 21 ust.7 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 21 ust.8 Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 68:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 22 ust.1 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„1. Wykonawca, co do zasady ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez
Zamawiającego bądź Pracowników, o ile szkody te powstały z winy Wykonawcy.
W szczególności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez
Zamawiającego lub Pracowników szkody pozostające w bezpośrednim związku
z wykonywaniem Umowy, jeżeli do nich dojdzie:
1) na skutek działania siły wyższej lub
2) na skutek niezastosowania się Pracownika do zaleceń personelu medycznego
Wykonawcy lub
3) w razie nieotrzymania od Zamawiającego lub Pracowników informacji potrzebnych do
udzielania Świadczeń zdrowotnych, zatajenia takich informacji, a także w przypadku,
gdy podane przez Zamawiającego lub Pracownika informacje okażą się
nieprawdziwe.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 22 ust.2 Umowy poprzez nadanie mu
nowego następującego brzmienia:
„2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawinione działania lub zaniechania wszystkich
osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym pracowników,
współpracowników, kontrahentów, jak za swoje własne działania lub zaniechania. ”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 22 Umowy poprzez dodanie ust. 3
o następującym brzmieniu:
„3.W razie zgłoszenia przez jakikolwiek podmiot czy organ, urząd lub instytucję roszczeń
(w tym w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawcę zastrzeżeniami, o których mowa w § 2
ust.6 Umowy) wobec Wykonawcy lub nałożenia na niego jakichkolwiek sankcji, kar, obciążeń,
innych należności o podobnym charakterze, Zamawiający podejmie wszelkie działania mające
na celu zwolnienie Wykonawcy z odpowiedzialności. W tym celu Zamawiający zobowiązuje
się do wstąpienia w miejsce Wykonawcy do toczącego się postępowania (a jeżeli to nie będzie
możliwe przystąpi do takiego postępowania po stronie Wykonawcy jako uczestnik,
interwenient lub w innym dopuszczalnych w danym postepowaniu charakterze). Nadto
Zamawiający oprócz zwolnienia Wykonawcy z roszczeń podmiotów trzecich pokryje
bezpośrednio bądź zwróci Wykonawcy kwoty nałożonych na niego lub uiszczonych
jakichkolwiek sankcji, odszkodowań, kar, obciążeń, innych należności i kosztów, w tym
kosztów postępowań oraz kosztów wszelkich celowych działań podjętych przez Wykonawcę
w związku z obroną przed roszczeniem podmiotu trzeciego.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 71:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 25 Umowy poprzez nadanie mu nowego
następującego brzmienia:
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„Strona nie może bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności
zbyć wierzytelności wynikających z Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 25 Umowy poprzez nadanie mu nowego
następującego brzmienia:
„Strona nie może bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności
zbyć wierzytelności wynikających z Umowy.”

Pytanie nr 72:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 29 ust. 5 pkt 6 Umowy poprzez nadanie
mu nowego następującego brzmienia:
„(6) Wzór oświadczenia w trybie art. 777 § 1ust. 4 K.C.;”.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 29 ust. 5 pkt 6) nadając mu następujące brzmienie:
„(6) Wzór oświadczenia w trybie art. 777 § 1 ust. 4 i 5 k. p. c.;”.

Pytanie nr 73:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 24 ust 1 poprzez nadanie mu nowego
następującego brzmienia:
„Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają
zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 24 ust 1 poprzez nadanie mu nowego
następującego brzmienia:
„Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają
zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności”.

Pytanie nr 74:
Dotyczy rozdziału II pkt 1 lit. c, rozdziału I pkt 4 Ogłoszenia
Zamawiający wymaga w ogłoszeniu aby Wykonawca dysponował na terenie m. st. Warszawy,
co najmniej trzema obiektami własnymi (według definicji obiektu własnego określonego w § 1
wzoru umowy), w których Wykonawca zapewni realizację Świadczeń zdrowotnych z zakresu
medycyny pracy oraz dodatkowych Świadczeń zdrowotnych wymienionych w Części I OPZ.
Dalej zgodnie z projektem umowy ilekroć jest mowa o „Obiektach własnych” należy przez to
rozumieć ogólnodostępne ambulatoryjne Placówki medyczne Wykonawcy, w których
Wykonawca udziela Świadczeń zdrowotnych.
W myśl rozdziału I pkt 4 ogłoszenia:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę usług
dotyczących udzielania Świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych
Świadczeń zdrowotnych na rzecz Pracowników Zamawiającego w Przychodni
Zamawiającego.
Wykonawca zdaje sobie sprawę z treści art. 138 o ustawy PZP i podnosi, że ogłoszenie
Zamawiającego nie jest przygotowane w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
Przy konstruowaniu opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu tudzież
kryteriów oceny ofert czy klauzul umownych Zamawiający powinien respektować ww. zasady.
Udzielanie zamówienia w sposób obiektywny i niedyskryminujący oznacza przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
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i równe traktowanie wykonawców. Zdaniem wykonawcy poprzez brak możliwości skorzystania
z podwykonawców Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Formułowanie warunków udziału w postępowaniu powinno bowiem odbywać się w granicach,
które zapewnią zamawiającemu należyte wykonanie zamówienia, nie wykraczając jednak
poza jego potrzeby w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (wyrok Zespołu
Arbitrów z 21 stycznia 2005 r. sygn. UZP/ZO/0-52/05).
Fundamentalna zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego winna objawiać się także dążeniem
Zamawiającego do pobudzenia konkurencyjności na rynku. Tym samym powinien on
podejmować decyzje mające na celu zapewnienie uczestnictwa w postępowaniu jak
najszerszej grupie podmiotów zainteresowanych realizacją zamówienia.
W niniejszych realiach istnieją silne i obiektywne argumenty dotyczące nieproporcjonalności
w zakresie konieczności posiadania 3 placówek własnych skoro Zamawiający w ogłoszeniu
narzucił wykonywanie umowy w szerokim zakresie w placówce Zamawiającego.
Powyższy aspekt ogranicza uczciwą i swobodną konkurencję oraz preferują ograniczony krąg
wykonawców kosztem pozostałych.
W ogłoszeniu Zamawiający wskazał, iż wymaga aby Wykonawca osobiście wykonywał usługę
dotyczącą udzielaniu Świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych
Świadczeń zdrowotnych na rzecz Pracowników Zamawiającego w Przychodni
Zamawiającego. Tym samym nie dopuścił udziału Podwykonawcy w realizacji przedmiotu
zamówienia. Zamawiający wskazuję, iż na gruncie obowiązujących przepisów zamawiający
wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia może zastrzec, iż sam wykonawca, bez udziału podwykonawców jest
zobowiązany wykonać zamówienie. Prawo wspólnotowe - punkt (32) Preambuły do Dyrektywy
2004/18/WE stanowi zalecenie dopuszczania udziału podwykonawców w realizacji zamówień
publicznych w celu zachęcenia ich do udziału w rynku zamówień publicznych.
Podwykonawstwo uważa się bowiem za pozytywny czynnik rynkowy, wzmacniający
konkurencję, ponieważ sprzyja specjalizacji, umożliwia szerszą współpracę i rozwój postępu
technicznego, obniża koszty transakcji, aktywizuje drobnych przedsiębiorców, itd.”
Z tej przyczyny wynika fakt, że zamawiający nie powinien ograniczać swobody działania
wykonawcy i jego możliwości posłużenia się podwykonawcą, w ten sposób stosuje de facto
dyskryminację.
Informujemy ponadto, że wyżej opisane błędne działanie Zamawiającego, oznaczać może
również naruszenie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
poprzez niezapewnienie zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu.
Z tych powodów wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu również
podwykonawców.
Warunki dotyczące wykonawców nie powinny ograniczać swobody korzystania z usług
podmiotu trzeciego, który udostępnia wykonawcy swój potencjał.
Vide: Przykłady naruszeń stwierdzonych w wynikach kontroli oraz ustaleń postępowań
wyjaśniających przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu (KU/190/10), orzeczenie (sygn.
KIO/KU 83/10).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia wskazane w Części I pkt 4 Ogłoszenia oraz warunek udziału w postępowaniu
wskazany w Części II pkt 1 ppkt 3 lit. c) Ogłoszenia określone zostały zgodnie z faktycznymi
potrzebami Zamawiającego i nie mają na celu ograniczenie konkurencji ani swobody działania
Wykonawcy. Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków postępowania i sposobu
realizacji przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby wszyscy wykonawcy działający na rynku
w danej kategorii zamówienia mogli złożyć oferty, bez względu na to, że część z nich nie
będzie w stanie należycie wykonać zamówienia i spełnić uzasadnionych oczekiwań
Zamawiającego. Prawem i jednocześnie obowiązkiem Zamawiającego jest ustalić optymalne
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zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, aby w wyniku
udzielenia zamówienia zaspokoić wszystkie swoje zidentyfikowane potrzeby związane
z realizacją przedmiotu zamówienia i temu właśnie służą przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych. W przeciwnym przypadku ustawodawca nie dawałby Zamawiającym narzędzi w
postaci określania warunków udziału i decyzji, że część zamówienia ma być wykonana przez
Wykonawcę osobiście. Na Zamawiającym spoczywa również obowiązek wydawania pieniędzy
publicznych w sposób racjonalny, zgodnie z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z
danych nakładów. Zamawiający wskazuje również, że z uwagi na możliwość wspólnego
ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, o czym mowa w Części II pkt 4 i Części
V pkt 5 Ogłoszenia, podwykonawstwo nie jest jedyną formą uczestnictwa małych
przedsiębiorców w realizacji zamówień publicznych.
Wymóg dysponowania co najmniej trzema własnymi obiektami medycznymi oraz zastrzeżenie
osobistej realizacji przez wykonawcę przedmiotu zamówienia w Przychodni teatru wynika ze
specyfiki działania Zamawiającego jako instytucji kultury zatrudniającej ponad 1000 osób w
tym ok. 400 artystów, w której potrzeby związane z medycyną pracy oraz doraźną pomocą
medyczną są szczególnie istotne ze względu na konieczności szybkiego wykonania
specjalistycznych badań diagnostycznych lub udzielenia specjalistycznej pomocy medycznej
(np. kontuzje artystów podczas prób i występów), konieczność wykonania specjalistycznego
zabiegu rehabilitacji przywracającego sprawność a także uzyskania orzeczenia lekarza
medycyny pracy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
Zamawiający ustalił wymóg dysponowania co najmniej trzema obiektami własnymi na terenie
Warszawy, zgodnie z opisem podanym w Części II pkt 1 ppkt 3) lit. c) Ogłoszenia ze względu
na zapewnienie przez Wykonawcę Pracownikom Zamawiającego szybkiej dostępności do
świadczeń medycznych, uznając, że im więcej obiektów Wykonawcy tym łatwiejszy dostęp do
świadczeń medycznych – liczbę trzech obiektów Zamawiający uznaje za minimalną.
Przeprowadzenie koniecznych badań diagnostycznych w zdecydowany sposób byłoby
wydłużone, gdyby Pracownicy byli kierowani tylko do jednego obiektu Wykonawcy. Czas
oczekiwania na realizację zaleconych przez lekarza badań oraz na ich wyniki tylko w jednym
obiekcie Wykonawcy, powodowałby także wydłużenie procedury uzyskania przez Pracownika
orzeczenia lekarza medycyny pracy. Jakiekolwiek awarie sprzętu medycznego, niezbędnego
do wykonana zaleconych badań diagnostycznych lub nieobecność personelu udzielającego
świadczeń medycznych zaleconych przez lekarza w obiekcie Wykonawcy, faktycznie
uniemożliwiłby ponadto wydanie Pracownikowi orzeczenia umożliwiającego pracę na danym
stanowisku.
Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania usług wskazanych w Części I pkt 4
Ogłoszenia ze względu na konieczność uzyskania jednolitej i kompleksowej obsługi
Zamawiającego w zakresie udzielanych w Przychodni teatru świadczeń zdrowotnych przez
Firmę Wykonawcy, z którym, jako stroną, Zamawiający zawiera umowę a także ze względu
na bezpieczeństwo powierzonej Wykonawcy, jako stronie umowy, dokumentacji medycznej
Pracowników.

Pytanie nr 75:
Dotyczy załącznika nr 3 do Ogłoszenia- Projekt umowy
1.Preambuła- lit. A
Prosimy o dopisanie po słowach: (…) zarówno w Przychodni Zamawiającego, jak
i w Obiektach własnych Wykonawcy lub Podwykonawcy, przez okres określony w Umowie
2. Zważywszy na treść § 2 ust. 6 Projektu umowy Zamawiający zwraca się o umożliwienie
zapoznania się przed terminem składania ofert ze stanem Przychodni oraz stanem
wyposażenia Przychodni.
3. Zgodnie z § 17 ust. 4 Zamawiający będzie wystawiał co miesiąc, począwszy od dnia
udostępnienia Przychodni Wykonawcy, przez cały okres korzystania z Przychodni przez
Wykonawcę, fakturę dla Wykonawcy z tytułu czynszu najmu za korzystanie z Przychodni
i Wyposażenia.
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Prosimy o zmianę ust. 4 poprzez wskazanie, iż Zamawiający będzie wystawiał faktury nie
od dnia udostępnienia Przychodni lecz od dnia uzyskania wpisu do rejestru i rozpoczęcia
w Przychodni udzielania świadczeń. Prosimy również o określenie w umowie, iż w
przypadku czasowego zaprzestania lub ograniczenia prowadzenia działalności w
Przychodni faktury nie będą wystawiane.
4. § 21 ust. 5 (vide: Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie doręczonej noty
obciążeniowej, na rachunek wskazany w powyższym dokumencie)
Prosimy o modyfikacje wskazanych powyżej zapisu i dookreślenie go poprzez wskazanie,
iż nałożenie kary umownej możliwe będzie po uprzednim wyrażeniu stanowiska
Wykonawcy w zakresie ewentualnych uchybień. Wskazujemy, iż niczym nieograniczone
jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy ale także
uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została
naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Ponadto, stwarzając możliwość
pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez
żadnej kontroli czy to Wykonawcy czy sądu, może ono być uznane za nadużycie prawa
skutkujące nieważność tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 k. c. w zw. z art. 139
ust. 1 p. z. p. W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron
umowy, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania
zapisów Umowy poprzez modyfikację zapisu poprzez dodanie do treści tegoż ustępu
Umowy słów, po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość
naliczonej kary umownej”?

Odpowiedź:
Ad. 1
Zamawiający nie wyraża zgody
Ad. 2
Wykonawca w celu zapoznania się ze stanem Przychodni oraz stanem wyposażenia
Przychodni może zwrócić się do osoby wskazanej w Części IX pkt 5 ppkt 1 Ogłoszenia.
Ad. 3
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 41 i 47.
Ad. 4
Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie, działając na podstawie postanowień części IX pkt 4 ppkt 3 Ogłoszenia
oraz biorąc pod uwagę fakt, iż w wyniku przedstawionych wyżej odpowiedzi na pytania zmianie
uległa treść Ogłoszenia co wymaga więcej czasu na przygotowanie ofert przez Wykonawców,
Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia w Części VI pkt 1 przedłużając termin
składania ofert na:

dzień 20 maja 2019

godz. 14:00

Powyższe pismo stanowi integralną część Ogłoszenia i jest wiążące dla wszystkich
Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.
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