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Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści
ogłoszenia o zamówieniu 

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  na  podstawie  art.
138o ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz 1843 z
późn.  zm.)  na   usługi społeczne,  których  przedmiotem  zamówienia  jest świadczenie  usług  w
zakresie  badań  profilaktycznych  dla  pracowników  Lubelskiego  Centrum  Ekonomiczo-
Administracyjnego Oświaty oraz jednostek obsługiwanych w latach 2021 – 2022.

1) Proszę o wyszczególnienie ilości osób pracujących na wysokości powyżej 3m. 

Odpowiedź:
Zamawiający  działając  zgodnie  z  pkt  7.3.1.  Ogłoszenia  o  zamówieniu  dokonuje  zmiany

załącznika nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu stanowiącego formularz ofertowy oraz załącznika nr 2
do wzoru umowy.

2) Paragraf 2 ust. 4, paragraf 4 ust. 3 mówią o  wykonania badań w dniu zgłoszenia lub w ciągu
jednego  dnia  zaś  paragraf   4  ust.  11  narzuca  terminy  (od  3  do  7  dni)  –  brak  konsekwencji
w zapisach.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż w § 2 ust. 4 oraz § 4 ust. 3 mówią wyłącznie o wykonywanych

badaniach  profilaktycznych,  jak  również  odnoszą  się  wyłącznie  do  terminów  związanych
z wykonywaniem przedmiotowych badań.  

Natomiast § 4 ust. 11. wskazuje ramy czasowe, w których od zgłoszenia/rejestracji winno
wykonać się badania profilaktyczne  pracownika (lub kandydata na pracownika) o których mowa w
§ 2 ust. 4 oraz § 4 ust. 3.

Mając powyższe na względzie brak jest podstaw do twierdzenia, iż brak jest konsekwencji
w przedmiotowych zapisach.

Jednakże mając na względzie wątpliwości Wykonawcy Zamawiający działając zgodnie z pkt
7.3.1. Ogłoszenia o zamówieniu dokonuje zmiany w zał. nr 5 – wzór umowy poprzez dodanie § 3
ust 4 oraz wykreślenie § 4 ust. 11.

§ 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Wykonawca przystąpi do wykonywania badań będących przedmiotem umowy i wyda orzeczenie
lekarskie o zdolności pracownika do pracy w terminie:
1)  do  7  dni  od  daty  rejestracji,  o  której  mowa w ust.  3  (z  pominięciem niedziel,  świąt  i  dni
ustawowo  wolnych  od  pracy)  –  w  przypadku  skierowania  na  badania   okresowe,  sanitarno-
epidemiologiczne oraz wskazane w § 2 ust. 1 pkt 3) ;
2)  do  3  dni  od  daty  rejestracji,  o  której  mowa  w  ust.  3  (z  pominięciem  niedziel,  świąt  i  dni
ustawowo wolnych od pracy) – w przypadku skierowania na badania wstępne;
3)  do  3  dni  od  daty  rejestracji,  o  której  mowa w ust.  3  (z  pominięciem niedziel,  świąt  i  dni
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ustawowo wolnych od pracy) – w przypadku skierowania na badania kontrolne;
4)  w  innym  terminie,  wspólnie  uzgodnionym  –  w  przypadku  skierowania  na  pozostałe  usługi.

3)  Paragraf 4 ust. 10 – reguluje sprawy dodatkowej usługi okulistycznej, która nie zawiera się
w  katalogu  obowiązkowych  świadczeń  profilaktycznych  –  recepta,  zaświadczenie,
przeprowadzenie  badań  korygujących  wzrok  to  zadania  lekarza  udzielającego  świadczeń  w
zakresie NFZ. Wykonawca może wykonać powyższe zadania, które są dodatkowo płatne i należy
umieścić je w cenniku ofertowym.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający działając zgodnie z pkt 7.3.1. Ogłoszenia o zamówieniu dokonuje zmiany § 4

ust. 10 wzór umowy stanowiącego załącznika nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.

§ 4 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
10.  W  przypadku,  gdy  w  wyniku  badań  okulistycznych  przeprowadzonych  w  ramach  badań
profilaktycznych  zaistnieje  potrzeba  stosowania  przez  pracownika  podczas  pracy  przy  obsłudze
monitora   ekranowego,   okularów   korygujących   wzrok,   lekarz   okulista przeprowadzający
badanie,  wystawi  receptę  określającą  parametry  odpowiednich  szkieł  korygujących  wzrok,
natomiast jeśli  pracownik   posiada   okulary   korygujące   wzrok   recepta   będzie   wystawiona
tylko w przypadku gdy dotychczasowe okulary niedostatecznie korygują wzrok.

Ponadto  Zamawiający  wyjaśnia,  iż  zapis  wskazany  w  §  4  ust.  10  wzoru  umowy  jest
odzwierciedleniem warunków określonych   §  8  ust.  2  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki
Socjalnej  z  dnia  1  grudnia  1998  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  na  stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe  (treść  §  8  ust.  2  Pracodawca jest  obowiązany  zapewnić
pracownikom  okulary  korygujące  wzrok,  zgodne  z  zaleceniem  lekarza,  jeżeli  wyniki  badań
okulistycznych  przeprowadzonych  w  ramach  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej,  o  której  mowa
w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.).
Z  ww.  Rozporządzenia  jednoznacznie  wynika,  że  pracodawca  ma  obowiązek  zapewnienia
pracownikom okularów korygujących wzrok,  jeśli  potrzebę ich stosowania w trakcie pracy przy
obsłudze monitora ekranowego stwierdzi lekarz podczas badań okulistycznych przeprowadzanych
w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w KP i przepisach wykonawczych. Przez
profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  pracownika  należy  rozumieć  badania  lekarskie  pracowników
(wstępne, okresowe i kontrolne), do których zapewnienia zobowiązany jest pracodawca zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

Obowiązek  zapewnienia  okularów  korygujących  wzrok  powstaje  po  wydaniu  zalecenia
lekarza,  o którym mowa wyżej.  Powinny to być zatem okulary  zgodne z takim zaleceniem – o
określonych parametrach (odpowiednich do stanu wzroku pracownika) – przeznaczone do pracy
przy monitorze.  Należy zauważyć,  że okulary do pracy przy monitorze powinny zapewnić ostre
widzenie na ekranie monitora. 

4)  Paragraf 8 ust. 4 po słowach „w załączniku nr1” zamiast zdania „wynagrodzenie …” prosimy
o zmianę na: „zapłata za wykonaną usługę będzie płatna w ciągu 30 dni od daty wystawienia
dokumentów stanowiących podstawę zapłaty”-  zdanie zawarte w Państwa umowie pociąga za
sobą konieczność wysłania faktury za potwierdzeniem odbioru.
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  przedmiotową  zmianę.  Zmiana  proponowana  przez

Wykonawcę  mogłaby  prowadzić  do  sytuacji,  gdzie  wykonawca  wystawił  by  Zamawiającemu
niepoprawną fakturę VAT i oczekiwał płatności zgodnie z warunkami wskazanymi w fakturze VAT.
Dodatkowo  Zamawiający  informuje,  iż  w  postanowieniach  wzoru  umowy  brak  jest  wymogu
przekazywania  faktury  VAT  za  potwierdzeniem  odbioru.  Ponadto  Zamawiający  zwraca  uwagę,
iż wykonawca może przekazać Fakturę Vat w sposób o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.

5)  Paragraf 10 możliwość obniżenia wysokości kar - Ośrodek jako zakład leczniczy z uwagi na
zwiększone ryzyko zachorowania personelu lub powołania lekarzy decyzją Ministra Zdrowia do
szpitali musi więc liczyć się z możliwością ewentualnych kar, które są bardzo wysokie.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający działając zgodnie z pkt 7.3.1. Ogłoszenia o zamówieniu dokonuje zmiany §  10

wzoru umowy stanowiącego załącznika nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.

§ 10 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1)  przekroczenia  przez  Wykonawcę  terminu,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  4  oraz  §  4  ust.  3
w wysokości 20% wartości realizowanej usługi.
2) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wartości brutto
określonej w § 8 ust. 1. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od  Zamawiającego  w  wysokości  15%  wartości  brutto  określonej  w   §  8  ust.  1   umowy  z
zastrzeżeniem ust. 4.
3.  Stronom  przysługuje  prawo  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania
przewyższającego kwotę kary umownej.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Kary, o których mowa w ust. 1 nie zostaną naliczone, w sytuacji gdy z przyczyny niezależnej od
Wykonawcy personel medyczny Wykonawcy decyzją organów administracji rządowej lub innych
upoważnionych w tym zakresie w myśl powszechnie obowiązującego przepisów prawa zostanie
powołany  do  realizacji  zadań  związanych  z  sytuacją  epidemiologiczną  w  kraju.  W  przypadku
zaistnienia  ww.  przypadku  Wykonawca  niezwłocznie  informuje  o  tym  fakcie  Zamawiającego
przekazując również stosowne wyjaśnienia.  
 

6)  Pomimo kar paragraf 11 ust. 2 oraz 3 dodatkowo zawiera zapisy dotyczące odstąpienia od
umowy – czy istnieje możliwość odstąpienia od tych zapisów ? 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż zapisy dotyczące odstąpienia od umowy określone w § 11 ust. 2

oraz ust. 3 pozostają bez zmian.
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7)   Paragraf 12 ust. 2 i 3 nie ma związku z przedmiotem zawartej umowy – czy jest możliwe jej
usunięcie?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy, chyba że zmiany
zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający jest jednostką,
która dynamicznie się rozwija, zasadnym jest pozostawienie przewidzianych przez Zamawiającego
zmian umowy wskazanych w § 12.     

8)   Błędnie podane przepisy prawa : paragraf 2 ust. 1 pkt 3, paragraf 2 ust. 5 pkt 1,2,3,6, paragraf
3 ust. 1 pkt. 1, paragraf 12 pkt 2 lit. E

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający działając zgodnie z pkt 7.3.1. Ogłoszenia o zamówieniu dokonuje zmiany §  2

ust. 1 pkt 3; § 2 ust. 5; § 3 ust. 1 pkt 1 - 2 oraz § 12 ust. 2 pkt 2 lit e wzoru umowy stanowiącego
załącznika nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.

§ 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) Wydawanie orzeczeń przez lekarza medycyny pracy, o którym mowa w art. 73 ust. 10 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z wszelkimi badaniami, jeżeli przepisy prawa tego
wymagają oraz wg wskazań lekarza medycyny pracy,

§ 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5.  Przedmiot  umowy  będzie  realizowany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,
w szczególności w oparciu o:
1) ustawę  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
2) ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
3) ustawę z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 
4)  rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  30  maja  1996  r.  w sprawie
przeprowadzania  badań  lekarskich  pracowników,  zakresu  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
5)  rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  20  sierpnia  2009  r.  w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu pracy przez bezrobotnych;
6) ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.

§ 3 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 otrzymuje brzmienie:
1) jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności  leczniczej;
2) jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w celu  sprawowania profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracującymi i podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy
o służbie medycyny pracy; 

§ 12 ust. 2 pkt 2 lit e) otrzymuje brzmienie: 
e) zmiany   zasad   gromadzenia   i   wysokości   wpłat   do   pracowniczych   planów kapitałowych, 
o   których   mowa   w   ustawie   z   dnia   4   października   2018 r. o pracowniczych planach
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kapitałowych  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu
umowy;

Pozostałe zapisy Ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

           Dyrektor
                   Lubelskiego Centrum 
   Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty

  /-/
   Barbara Czołowska

W załączeniu aktualnie obowiązujące:
- załącznik nr 3 – formularz ofertowy;
- załącznik nr 5 – wzór umowy;
- załącznik nr 2 do wzoru umowy.
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