Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Szewska 37
50-139 Wrocław

Wrocław, 14.05.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

dot. usługi społecznej pn. „Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu
medycyny pracy dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu”
DZP-2621-10/2019

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami.
Poniżej Zamawiający zamieszcza ich treść wraz z odpowiedziami.
1.
Proszę o zmianę punktu 3 w & 15 w istotnych postanowieniach umowy, w następujący
sposób:
Strony przewidują możliwość wypowiedzenia umowy z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu , w którym zostało złożone pisemne wypowiedzenie . Wypowiedzenie może nastąpić
najwcześniej po 12 miesiącach trwania umowy.
Powyższa zmiana jest spowodowana tym, że stawka na pracownika jest kalkulowana co najmniej na
12 miesięcy .
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zmianie ulega § 15 ust. 3 Istotnych postanowień
umowy.
2. Proszę o zmianę punktu 4 w formularzu cenowym, w następujący sposób :
4. Wykonawca – do 15 dnia każdego miesiąca – wystawiać będzie fakturę VAT za realizację usług z
zakresu opieki zdrowotnej dla pracowników Zamawiającego i ich rodzin w danym miesiącu. Faktura
VAT zawierać będzie sumę opłat miesięcznych (abonamentowych) za osoby faktycznie biorące udział
w programie w danym miesiącu. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany jest do przedstawiania
Wykonawcy wyłącznie zmian w wykazie osób biorących udział w programie - do końca miesiąca
poprzedzającego dany miesiąc, a w sytuacji, gdy takie zmiany nie miały miejsca, obowiązuje wykaz
dotychczasowy.
W tym punkcie nadal pozostały niezmienione zapisy , choć w Państwa odpowiedziach potwierdzili
już państwo zmianę.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zmianie ulega punkt 4 Formularza cenowego.
Ponadto, Zamawiający informuje iż, obowiązujący termin składania ofert: 16.05.2019 r., godz. 09:00.
W związku z powyższymi zmianami w załączeniu obowiązujące Załączniki:
1) załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – Formularz cenowy
2) Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu - Istotne postanowienia umowy

Zatwierdził:
Wicedyrektor
(-) dr Mariusz Dworsatschek

