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Warszawa, 25.11.2020 r. 

 

 Do wszystkich wykonawców 

 

W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania na: ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCYNY 
PRACY I INNYCH USŁUG MEDYCZNYCH”, znak sprawy: PF.260.2.2020, PCA udziela 
następujących odpowiedzi 

 

I. Zmiana terminu składania ofert  

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w Postępowaniu do dnia 30.11.2020 r. 

godz. 12.00. 

W związku z powyższym Rozdz. IX pkt 1 i 2 Ogłoszenia otrzymują brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu zamkniętym w sposób gwarantujący jego 
nienaruszalność, w siedzibie Zamawiającego, tj. Polskie Centrum Akredytacji, Kancelaria, ul. 
Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, nie później niż do dnia 30.11.2020 r. do godziny 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12.15. 

2. Opakowanie powinno być opatrzone pieczęcią firmową Wykonawcy oraz dopiskiem: 

Oferta na świadczenie usług medycyny pracy i innych usług medycznych, znak 

PF.260.2.2020. 

Nie otwierać przed dniem 30.11.2020 r. godz. 12.15”. 

 

II. Odpowiedzi na pytania wykonawców  

W związku z pytaniami zadanymi w Postępowaniu Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi: 

Pytanie 1  

Dotyczy: Istotne Postanowienia Umowy,  §10, ustęp 1  

Zwracamy się z prośba o modyfikacje zapisu zgodnie z poniższym:  

„Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności przez okres trwania umowy oraz 3 
lata  po jej rozwiązaniu niezależnie od przyczyn jej rozwiązania, wszelkich informacji i danych, 
które uzyska w związku z wykonywaniem umowy, dotyczących w szczególności 
Zamawiającego i jego klientów oraz pracowników, w tym danych osobowych oraz medycznych 
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pracowników, oraz zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do 

jakichkolwiek innych celów niż wynikających z umowy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. 

W związku z powyższym §10 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do Ogłoszenia – Istotne 

postanowienia umowy) otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności przez okres trwania umowy oraz 3 
lata  po jej rozwiązaniu niezależnie od przyczyn jej rozwiązania, wszelkich informacji i danych, 
które uzyska w związku z wykonywaniem umowy, dotyczących w szczególności 
Zamawiającego i jego klientów oraz pracowników, w tym danych osobowych oraz medycznych 
pracowników, oraz zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do 
jakichkolwiek innych celów niż wynikających z umowy”. 

Pytanie 2  

Dotyczy: Istotne Postanowienia Umowy,  §10, ustęp 2  

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje  przywołanego zapisu na:  

„Za naruszenie powyższych obowiązków (wynikających z §10, ustęp 1) Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy 

przypadek.  

Łączna odpowiedzialność Wykonawcy nie może przekroczyć 10% łącznej szacunkowe j 

wartości zamówienia wynikającej z Oferty Wykonawcy”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. Jednocześnie 
Zamawiający odsyła w tym zakresie do odpowiedzi na pytanie 6 z dnia 23.11.2020 r. 

Pytanie 3 

W związku z nieobecnością osób decyzyjnych i tym samym utrudnieniami formalnymi do 

złożenia oferty, chciałbym prosić o możliwość wydłużenia terminu składania ofert do 

zamówienia o Świadczenie Usług Medycyny Pracy i Innych Usług Medycznych do dnia 

30.11.2020 i godziny 12:00. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłużył termin składania ofert zgodnie z pkt I niniejszego pisma. 


