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ZP/01/19. 

Warszawa, 25 marca 2019 roku 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu przetargowym na wykonanie „Usługi Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej”. Przekazujemy 

Państwu wyjaśnienia na otrzymane zapytania: 

 

 

Pytanie 1: 

Czy w przypadku korzystania przez Zamawiającego z zasobów innego podmiotu to czy ten podmiot powinien być 

wykazany jako Podwykonawca w Załączniku nr 2 do siwz punkt 7 ? 

Odpowiedź:  

Podmiot udostępniający swój potencjał w myśl art. 22a ustawy Pzp może w toku realizacji umowy występować jako 

podwykonawca. Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnia pkt 7 w Załączniku nr 2 do siwz tylko w wypadku gdy 

zamierza korzystać z podwykonawców co do wykonania znanej części zamówienia oraz podaje ich nazwy/firmy jeżeli są 

znane. 

 

Pytanie 2: 

Czy korzystając z usług np. doradcy zawodowego, pośrednika pracy  może on być zatrudniony przez podmiot 

udostępniający zasoby, a nie przez wykonawcę? 

Odpowiedź:  

Specyfikacja nie ogranicza możliwości zatrudnienia osób skierowanych do wykonania zamówienia przez wykonawcę lub 

podmiot udostępniający potencjał – zależy to od woli wykonawcy i przyjętego przez niego sposobu realizacji 

zamówienia. 

W każdym wypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także będzie 

dysponował odpowiednią kadrą, zgodnie z wymaganiami siwz. 

 

Pytanie 3: 

Czy zgodnie z tabelą nr 10 punkt 9 osoba posiadająca dyplom magistra dietetyki musi posiadać dodatkowo studia 

podyplomowe z zakresu dietetyki? 

Odpowiedź: 

Jeśli dietetyk ma wykształcenie wyższe z zakresu dietetyki nie musi równolegle mieć studiów podyplomowych z tego 

samego zakresu.  
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Pytanie 4: 

Czy zgodnie z tabelą nr 10 punkt 11 specjalistą ds. zarzadzania rehabilitacją powinna być osoba posiadająca  określone 

wykształcenie wyższe? 

Odpowiedź: 

Wymaganie dotyczy wykształcenia wyższego bez określania jego specjalności. 

 

Pytanie 5: 

Czy zgodnie z tabelą nr 9 punkt 3 czy Wykonawca lub  podmiot, z którego zasobów się korzysta musi jednocześnie 

posiadać 3 sale szkoleniowe dla minimum 10 osób? 

Odpowiedź: 

Tabela nr 9 znajdująca się na stronie 60 OPZ przedstawia minimalne warunki realizacji kompleksowej rehabilitacji w 

zakresie warunków lokalowych oraz wyposażenia jednego ORK.  ORK powinien być wyposażony w 3 sale szkoleniowe 

(zgodnie z wersem 3 tabeli), co nie wyklucza również innego przeznaczenia tych sal, o ile spełniają one wymagania dla 

pomieszczeń o innych funkcjach. Zgodnie z punktem 6.3.3. siwz ORK powinien posiadać minimum 18 pomieszczeń. 

 

Pytanie 6: 

§1. ust. 14 Umowy „Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach, które 

określone zostały w Rozdziale 8 OPZ w odpowiedniej liczbie.  

Pytanie:  

W tabeli nr 10 Rozdziału 8 OPZ przedstawione są minimalne warunki realizacji kompleksowej rehabilitacji w 

zakresie dotyczącym personelu.  

Proszę o informacje: 

- Czy formalne wykształcenie, wymagania uzupełniające formalne kształcenie i doświadczenie zawodowe na 

danym stanowisku muszą być identyczne z podanymi w tabeli nr 10? 

- Czy w przypadku lekarzy – 2 lekarzy musi mieć specjalizację w zakresie rehabilitacji, czy może być tylko 1 

lekarz ze specjalizacją w zakresie rehabilitacji a drugi np. lekarz rodzinny, kardiolog, internista? 

- Czy staż pracy personelu – (psycholog, logopeda) musi być identyczny ze wskazanym w tabeli nr 10 czy może 

być krótszy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił minimalne warunki realizacji kompleksowej rehabilitacji w zakresie dotyczącym personelu (dla 

jednego ORK) w tabeli nr 10, znajdującej się na stronie 65 OPZ. Zamawiający podtrzymuje te wymagania i nie wyraża 

zgody na ich zmianę. 

 

Pytanie 7: 

Proszę o podanie dokładnej daty przyjęcia  pierwszych uczestników do ORK. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisami pkt. 6.1.1 oraz pkt 6.1.2 OPZ (str. 57) warunkiem skierowania pierwszych Uczestników do ORK jest 

pozytywne przejście Audytu wstępnego i otrzymanie opinii dopuszczającej do świadczenia usług oraz odbycie szkolenia 

przez pracowników ORK. Zatem termin skierowania pierwszych Uczestników zależy od terminu realizacji powyższych 

warunków przez Wykonawcę. Zamawiający przewiduje, że Uczestnicy mogą być kierowani do ORK po trzech 

miesiącach od podpisania umowy.  
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Pytanie 8: 

§13. Ust.4 Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy tylko z przyczyn braku płatności. Czy Zamawiający bierze pod 

uwagę inne przyczynimy odstąpienia Wykonawcy od umowy. Co w przypadku gdy Zamawiający nie skieruje żadnej 

osoby przez np. 6 miesięcy do ORK?   

Odpowiedź:  

 Umowne przesłanki odstąpienia od umowy zostały określone w § 13 projektu Umowy. Zapisy nie ulegają zmianie.  

 

Pytanie 9: 

Proszę o odpowiedź dotyczącą  oczekiwanych doświadczeń zawodowych od osoby  na stanowisku pośrednika pracy  w  

Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. 

Czy osoba, która aktywnie współpracowała przez 15 lat z rynkiem pracy i pracodawcami,  organizowała staże, praktyki, 

współpracowała przy Podstawach Programowych i reformie kształcenia zawodowego, jest trenerem kształcenia 

ustawicznego, pedagogiem, menadżerem i edukatorem, kierowała do pracy w różnych przedsiębiorstwach absolwentów 

szkoły zawodowej, sama była też pracodawcą, ale również diagnozowała potrzeby pracodawców na rynku pracy 

(książka), pracowała z osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniami, pracowała w placówce opiekuńczo wychowawczej, 

w poradni PPP zajmując się min. orientacją zawodową, pracowała także w domu pomocy społecznej i w sądzie 

rodzinnym - czy taka osoba może pełnić funkcję pośrednika pracy? 

Chodzi o doprecyzowanie, czy pośrednik pracy w ORK musi być związany z PUP, lub agencjami pośrednictwa 

pracy, czy może mieć inne doświadczenia w obszarze znajomości rynku pracy, współpracy z pracodawcami, 

pośrednictwa i pracy na rzecz/ lub z osobami niepełnosprawnymi?   

Odpowiedź: 

Doświadczenie w pracy jako pośrednik pracy można zdobyć przede wszystkim w urzędzie pracy, ale także w 

Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia oraz instytucjach realizujących projekty aktywizacyjne w ramach 

np. Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Nie wymaga się, aby pośrednik pracy miał doświadczenie zawodowe w określonych instytucjach. Wymagane jest, aby 

wykazał on 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań, które przypisane są pośrednikowi pracy. 

Pośrednik pracy to osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy, dystrybucją tych 

informacji, nawiązywaniem współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników, doborem kandydatów na wolne 

miejsca pracy zgodnie z wymaganiami złożonej przez pracodawcę oferty oraz zbieraniem informacji o lokalnym rynku 

pracy. Pośrednik pracy także przyjmuje zgłoszenia od osób bezrobotnych lub chcących zmienić dotychczasowe miejsce 

pracy, zawierające ich kwalifikacje, zainteresowania i rodzaj poszukiwanej pracy, i przeszukuje dostępne sobie źródła 

celem znalezienia oferty odpowiadającej wymaganiom klienta. 

 

Pytanie 10: 

W projekcie umowy w par. 1 ust. 4 widnieje sformułowanie, że "...usługą zostanie objętych co najmniej 150 osób..., 

chyba że nie będzie obiektywnie możliwe zrekrutowanie odpowiedniej liczby osób.". Z tego zapisu wynika, iż ORK nie ma 

żadnej pewności, jaka liczba Uczestników będzie realizowała Program. Możliwe jest nawet, że liczba uczestników będzie 

bardzo niewielka, a nawet może nikt nie zostać zrekrutowany. Rozliczenie z ORK następuję natomiast  na podstawie 

faktycznie zrealizowanej liczby usług (zależna od liczby uczestników). Z drugiej strony ORK ma obowiązek spełnienia 

wszystkich wymogów stawianych w OPZ takich jak: zatrudnienie odpowiedniej liczby specjalistów (na umowę o pracę), 

oddanie do dyspozycji przez ok 3 lat 30 pokoi (nie można ich 'sprzedać', gdyż w każdej chwili może być skierowany 

Uczestnik do ORK), wymogi lokalowe i sprzętowe, itp. Tworzy to sytuację, gdy ORK ponosi bardzo wysokie koszty 

'gotowości' do realizacji Usługi dla 150 uczestników, gdyż takie są wymagania, a nie ma żadnej pewności co do liczby 

obsługiwanych uczestników. ORK przygotowuje wycenę przy założeniu realizacji programu dla 150 Uczestników (w 

przeliczeniu na 1 usługę/uczestnika), natomiast finalnie może dojść do sytuacji, że ponoszone całościowe koszty znacznie 

przewyższą wpływy z realizacji Programu w wyniku obsługi mniejszej niż 150 liczby uczestników. Mniejsza liczba 

Usług może być spowodowana: 
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• mniejszą liczbą zrekrutowanych 

• krótszym niż założony okresem pobytu w ORK 

• rezygnacjami z Programu przez Uczestników 

• okresami przestojowymi pomiędzy zakończonym turnusem (nawet w trybie nagłym), a przyjazdem nowego 

Uczestnika.  

Czy zatem Zleceniodawca jest w stanie zagwarantować minimalną liczbę uczestników,  dni (osobodni), lub pulę Usług 

(bądź % realizacji wartości umowy) na podstawie której ORK będzie rozliczało realizację Programu? W przeciwnym 

razie wg. zapisów umowy ORK musi ponieść bardzo wysokie koszty, lecz nie ma żadnej pewności, co do wysokości 

wpływów z kontraktu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z przyjętym modelem rehabilitacji kompleksowej zakres poszczególnych modułów rehabilitacji oraz czas jej 

trwania określany jest na poziomie przygotowywania oraz zaakceptowania przez Uczestnika Indywidualnego Programu 

Rehabilitacji  (IPR). Zatem Wykonawca ma wszystkie dane aby zaplanować w jakim czasie i jakie Usługi będą 

świadczone. 

Zamawiający dołoży wszystkich starań aby Uczestnicy byli kierowani do ORK zgodnie z zaplanowanym 

harmonogramem. Jednocześnie Zamawiający pragnie podkreślić, iż zgodnie z §7 ust. 3 Wzoru umowy wynagrodzenie za 

zarządzanie umową (pozycja nr 39 w Formularzu cenowym) przysługuje za każdy miesiąc realizacji usługi i nie jest 

obliczane, jako iloczyn cen jednostkowych za poszczególne czynności oraz liczby jednostek faktycznie zrealizowanych 

usług, jak ma to miejsce w przypadku realizacji usług w ramach poszczególnych modułów.  

 

Pytanie 11: 

Czy w przypadku realizacji Umowy przy niskim wymiarze liczby skierowanych Uczestników, istnieje możliwość 

wypowiedzenia Umowy i w jakim trybie? Jej zapisy chyba nie dają takiej możliwości. 

Odpowiedź: 

Podstawy rozwiązania Umowy zostały przez Zamawiającego określone w §13 Wzoru umowy. Zamawiający nie wyraża 

zgody na rozszerzenie tego katalogu. 

 

Pytanie 12: 

W celu weryfikacji współczynnika zatrudnienia Uczestników, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej. ORK nie będzie miął możliwości uzyskać od 

pracodawcy dokumentacji danego pracownika - ochrona danych, itp. W jaki sposób ORK ma otrzymać od obcego 

podmiotu dokumentację jego pracowników? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca będzie mógł uzyskać tę dokumentację także od Uczestników. 

 

Pytanie 13: 

Co się stanie jeżeli w przetargu firma która uzyskała najwyższą liczbę punktów, zaproponuję wartość kontraktu 

przewyższającą (również np. znacznie) szacunkową wartość zamówienia?  

Odpowiedź: 

Pytanie nie dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający wskazuje jednak, że kwestię tę reguluje m.in. przepis art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 
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Pytanie 14: 

Jak rozumiana jest definicja „jednego punktu procentowego” przy rozliczeniu wskaźnika zatrudnienia uczestników ?  (tj. 

czy dot. odsetka z wartości minimalnej wskaźnika czy do wartości całkowitej liczby uczestników ?) 

Odpowiedź: 

Pytanie nie jest precyzyjne. Jeśli pytanie dotyczy punktów przyznawanych w ramach kryterium „Wskaźnik zatrudnienia” – pkt 

17.5 siwz, to Zamawiający wskazuje, że zgodnie z 17.5.2. i 17.5.3. Zamawiający przewiduje możliwość przyznania punktów – 

do 15, za zaoferowanie wyższego niż minimalne wskaźnika dotyczącego zatrudnienia Uczestników i wskaźnika dotyczącego 

utrzymania zatrudnienia Uczestników. Punkty procentowe w tym miejscu należy odnosić do całej liczby Uczestników lub do 

liczby Uczestników, którzy podjęli zatrudnienie (w wypadku drugiego wskaźnika – utrzymania zatrudnienia).  

Jeśli zaś pytanie dotyczy postanowień §12 Wzoru umowy, to Zamawiający wyjaśnia, że sformułowanie „punkt 

procentowy” odnosić należy do wskaźników minimalnych – tj. do 30% wszystkich Uczestników i 60% Uczestników, 

którzy podjęli zatrudnienie – czyli tych 30%.  Projekt umowy nie zakłada wyliczenia wartości procentowych od innych 

wartości procentowych – stąd posługuje się pojęciem punktu procentowego. 

 

Pytanie 15: 

W jakiej formie następują rozliczenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w projekcie z Zamawiającym? 

Odpowiedź: 

Umowa przewiduje wynagrodzenie za świadczenie usług – a nie pokrywanie kosztów zatrudnienia przez Wykonawcę 

personelu do ich wykonywania. Zamawiający nie narzuca sposobu finansowania realizacji umowy przez wykonawcę. 

Natomiast rozliczenie usług będzie realizowane zgodnie z zapisami § 7, ust. 2 i 3 Umowy: 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowane usługi, które będzie obliczane jako iloczyn cen 

jednostkowych za poszczególne czynności oraz liczby jednostek faktycznie zrealizowanych usług, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 3. Ceny jednostkowe są określone w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.  

Zatem Wykonawca może pokryć koszty osób, które będą zatrudnione w ramach bezpośredniego świadczenia usług 

(doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, psychologowie, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, lekarze, logopedzi, dietetycy) 

z otrzymanego wynagrodzenia obliczonego  zgodnie ze stawkami jednostkowymi oraz liczbą zrealizowanych usług.  

3. Wynagrodzenie za zarządzanie umową (pozycja nr 39 w Formularzu cenowym) przysługuje za każdy miesiąc 

realizacji usług, przy czym za pierwszy miesiąc za który przysługuje wynagrodzenie przyjmuje się miesiąc, w którym 

Wykonawca otrzymał informację od Zamawiającego o pozytywnym wyniku Audytu Wstępnego, o którym mowa w 

Rozdziale 6.1. OPZ. Ostatnim miesiącem, za jaki przysługuje wynagrodzenie z tytułu zarządzania umową jest ostatni 

miesiąc, w którym świadczone były usługi rehabilitacji kompleksowej w ORK dla Uczestników. 

Koszty czynności wykonywanych przez osoby zaangażowane w zarządzanie usługą rehabilitacji kompleksowej oraz 

monitoring przebiegu wsparcia mogą być więc pokrywane przez wykonawcę z wynagrodzenia rozliczanego co miesiąc w 

ramach stawki ryczałtowej. 

 

Pytanie 16: 

Czy liczba jednostek ogółem wskazanych w kolumnie F w poz. od 13 do 17 oraz poz. 23 i 29  Formularza cenowego – 

załącznika do Formularza oferty określa godziny czy tzw. osobogodziny zajęć ? 

Odpowiedź: 

Ceny zawarte w Formularzu cenowym, które dotyczą usług bezpośrednio udzielanych Uczestnikom są cenami na jednego 

Uczestnika (inaczej nazywając osobogodzinami).  Wiążąca w tym zakresie jest instrukcja wypełnienia Formularza 

Cenowego.  I tak zgodnie z pkt. 2 Instrukcji wypełniania Formularza cenowego: Wykonawca podaje cenę jednostkową 

brutto (G) oraz cenę brutto (H) w każdej pozycji. Cena jednostkowa (G) dla wszystkich pozycji z wyjątkiem poz.: 19, 21, 

27, 32, 37, 38 i 39, jest ceną jednostki za jednego Uczestnika danego działania. 
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Pytanie 17: 

Jaka jest metodologia wyliczenia ceny „netto” w kol. „H” Formularza cenowego – załącznika do Formularza oferty? (np. 

w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników etatowych zatrudnionych w projekcie. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z ustawą o VAT cena netto to cena usługi bez podatku VAT a cena brutto to cena netto powiększona o VAT. 

Ceny, które należy podać w Formularzu cenowym to ceny, jakimi będzie obciążał Wykonawca Zamawiającego 

wystawiając faktury. Nie dotyczą one bezpośrednich wynagrodzeń personelu zatrudnionego przez Wykonawcę oraz 

wypłat wynagrodzeń, jakie on realizuje. Zamawiający wymaga wykonania określonych usług i przewiduje wypłatę 

wynagrodzenia za te usługi. 

 

Pytanie 18: 

W pkt. 5.2 SIWZ poz. 25 do 29 Zamawiający wymaga przeprowadzenia każdorazowo egzaminu przez „uprawnioną 

instytucję” i wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez uczestnika odpowiedniej kwalifikacji, wskazując 

jednocześnie jako formy szkoleń np. kursy umiejętności zawodowych, kursy inne itp., które nie uprawniają do 

przystąpienia do egzaminów na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji.  

O jakie „uprawnione instytucje” chodzi ?  

Czy wszystkie kursy muszą kończyć się egzaminami potwierdzającymi uzyskanie kwalifikacji zawodowych skoro 

Zamawiający dopuszcza realizację innych form kształcenia niż kwalifikacyjne kursy zawodowe? (np. wskazane przez 

zamawiającego kursy umiejętności zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Zawodowej z dn. 

18.08.2017r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U.  poz. 1632 – nie kończą się 

egzaminem zewnętrznym). 

Odpowiedź: 

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót 

do pracy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Zatem w zakresie standardów szkoleń Wykonawcy powinni opierać się na dokumencie 

„Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego” dostępnym na portalu http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zawarte są w nim informacje na temat 

zarówno uzyskiwania kwalifikacji, jak i instytucji uprawnionych do nadawania kwalifikacji. 

 

Pytanie 19: 

Pytanie dotyczy czasu pracy lekarza (codziennego). 

Mamy takie zapisy: 

OPZ str. 45  

Zajęcia modułu medycznego powinny być realizowane od poniedziałku do piątku w dwóch cyklach tj. 

przedpołudniowym i popołudniowym, tak aby zapewnić realizację świadczeń w godzinach od 8:00 do 18:00. 

OPZ str. 46 

Każdy Uczestnik powinien być objęty opieką lekarza, specjalisty rehabilitacji medycznej - optymalnie tej samej osoby 

podczas realizacji całego programu rehabilitacji. W tym celu Wykonawca powinien zapewnić działanie gabinetu 

lekarskiego na terenie ORK działającego przez cały okres pobytu Uczestników w ORK.  

OPZ str. 50 

Średnio w trakcie pobytu Uczestnicy będą mieli po 3 godziny tygodniowo zajęć rehabilitacyjnych - indywidualnych i 

2 godziny zajęć grupowych. Wymiar i rodzaj rehabilitacji powinien być tak dobrany i rozłożony w czasie aby zapewnić 

jak najlepsze efekty terapeutyczne. W trakcie pobytu Uczestnicy otrzymają następujące świadczenia: 

1. opieka lekarza ciągła w ramach pracy gabinetu lekarskiego w ORK – przez cały pobyt Uczestnika; 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2. edukacja prozdrowotna w formie warsztatów w grupach średnio 10 osobowych (min. 5, max. 15 osób) – średnio 4 

spotkania na Uczestnika, minimalnie 2 spotkania; realizowana w ramach pracy gabinetu 

3. rehabilitacja zajęcia indywidualne – średnio 94 godziny, minimalnie 50 godzin (1 godzina = 60 minut); 

4. rehabilitacja zajęcia grupowe (w grupach do 6 osób) – średnio 65 godzin, minimalnie 34 godziny (1 godzina = 60 

minut). 

OPZ str.64   MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE KADRY OŚRODKÓW 

1. Do realizacji kompleksowej rehabilitacji Wykonawca jest zobowiązany skierować interdyscyplinarny zespół 

specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Minimalne wymagania w zakresie personelu (dla 

jednego ORK) przedstawiono w tabeli poniżej. 

2. Osoby wymienione w tabeli 10 (z wyjątkiem lekarzy) mają być dostępne w wymiarze niezbędnym do płynnego 

świadczenia usług. 

3. Obecność lekarza lub lekarza specjalisty powinna być zapewniona w każdym dniu świadczenia usług. 

Nasze pytanie: czy lekarz ma być dostępny codziennie - w dni prowadzenie rehabilitacji, tj. od poniedziałku do piątku?  

Czy powinniśmy zapewnić całodobową opiekę lekarską oraz pielęgniarską (bo pielęgniarka ma być dostępna w 

godzinach pracy gabinetu?). 

Ile godzin średnio tygodniowo/ dziennie ma być dostępny gabinet lekarski/ pielęgniarski?  

Odpowiedź: 

Gabinet lekarski powinien działać codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, co najmniej 7 godzin 

dziennie. W godzinach pracy gabinetu powinien być dostępny lekarz oraz pielęgniarka. W godziny pracy gabinetu 

wliczone są inne zadania, które wykonuje lekarz i pielęgniarka (np. edukacja prozdrowotna, prowadzenie diagnozy 

Uczestników itp.).. 

 

Pytanie 20: 

Czy w przypadku gdy do przetargu przystępuje konsorcjum dwóch firm, wadium powinno być wpłacone w całości 

jednorazowo przez umocowanego prawnie przedstawiciela konsorcjum czy może być wpłacone przez każdego z 

członków konsorcjum odrębnie (np. w wysokości proporcjonalnej do udziału w projekcie), tak aby suma wpłat wyniosła 

wymaganą wartość wadium? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że dopuszczalne jest zarówno złożenie wadium przez jednego z konsorcjantów, jak i przez 

wszystkich konsorcjantów w częściach, których suma wynosi wymaganą wartość wadium. Wadium musi być jednak 

złożone w formach, dopuszczonych zgodnie z pkt. 16 siwz.  

 

Pytanie 21: 

W pkt 8.5. SIWZ Zamawiający obliguje Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do zawarcia 

w umowie regulującej ich współpracę zapisów określających, który z wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu 

realizacji Umowy. 

Czy ze względu na trudność w wystawianiu faktur za usługi nie objęte działalnością statutową jednego z Wykonawców, 

Zamawiający dopuszcza by Wykonawcy wystawiali faktury oddzielnie, każdy za realizowane przez siebie usługi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, by to który z Wykonawców będzie wystawiał fakturę z tytułu realizacji Umowy (bądź jej części) 

wynikało bezpośrednio z umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
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Pytanie 22: 

W rozdziale 5.2.3 Moduł medyczny pkt 17 Opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr do SIWZ 

Zamawiający pisze "17. Uczestnicy wymagający podczas pobytu w ORK stosowania leków z powodu chorób 

przewlekłych, będą mieli zapewniony dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów w celu 

zapewnienia ciągłości farmakoterapii i leczenia schorzeń przewlekłych." 

W świetle przepisów, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych pacjent ma prawo do wyboru lekarza POZ i jest zobowiązany do złożenia stosowanej deklaracji. 

Wykonawca nie może zatem narzucić uczestnikowi złożenie deklaracji wyboru konkretnego lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej. Jak Zamawiający odnosi się do powyższego w świetle narzuconego Wykonawcy obowiązku zapewnienia 

uczestnikowi lekarza POZ? 

Ponadto, czy pisząc w przytoczonym wyżej punkcie o lekarzach specjalistach Zamawiający ma na myśli świadczenia 

zdrowotne realizowane w oparciu o Ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych czy w 

ramach usług komercyjnych, pełnopłatnych realizowanych na podstawie prywatnych praktyk lekarskich? W przypadku 

świadczeń realizowanych w oparciu o ustawę pacjent ma prawo skorzystania z konsultacji na podstawie skierowania od 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz wyboru lekarza realizującego usługę. Oferent prosi o odniesienie się do 

prawa wyboru lekarza jak powyżej. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wszystkie osoby ubezpieczone mają prawo do korzystania ze świadczeń 

podstawowej opieki zdrowotnej na terenie całego kraju w przychodniach, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Osoby 

czasowo przebywające na jakimś terenie mogą korzystać z usług przychodni, która opiekuje się pacjentami w miejscu 

pobytu. W tej kwestii nie ma żadnych limitów wizyt w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej. System eWUŚ zawiera 

dane osób ubezpieczonych i zgłoszonych do ubezpieczenia członków ich rodziny. Zadaniem ORK będzie umożliwienie i 

umówienie takiej wizyty. 

Inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o lekarzy specjalistów oraz leczenie chorób przewlekłych, tutaj dostęp do lekarzy 

jest znacznie utrudniony. Dlatego w ramach budżetu przewidziano możliwość skorzystania z odpłatnych konsultacji 

lekarzy specjalistów dla Uczestników (Poz. 30 Formularza cenowego). 

 

Pytanie 23: 

W rozdziale 5.2.5 świadczenia towarzyszące tabela 8, pkt 1.1.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia będącego załącznikiem nr 

1 do treści SIWZ Zamawiający wymaga by ORK mieścił się w nie więcej niż 2 lokalizacjach. Czy Zamawiający 

dopuściłby zlokalizowanie ORK w 3 ośrodkach - część medyczna, część zawodowa, nocleg? 

Odpowiedź: 

Zapisy zawarte w Tabeli 8. Pkt. 1.1.2 muszą zostać spełnione w trakcie trwania Umowy i ich spełnienie będzie 

weryfikowane na etapie Audytu wstępnego. Dla uszczegółowienia Zamawiający uzna za jedną „lokalizację-obiekt”, jeśli 

odległość pomiędzy budynkami nie przekracza 200 m i mieszczą się one na jednej posesji.  

 

Pytanie 24: 

Pytanie dotyczące par 1 ust. 4 pkt 6 Umowy (zał. Nr. 9) - według Umowy ma nastąpić przyjęcie 150 osób. Umowa nie 

wskazuje jednak żadnej rekompensaty w wypadku, gdy po wszelkich dodatkowych rekrutacjach wynik ten nie zostanie 

osiągnięty. Czy Zamawiający zakłada  taką sytuację?  

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w ramach odpowiedzi na pytanie nr 10 powyżej. 
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Pytanie 25: 

Pytanie do par. 1 ust. 10 Umowy: Czy wykonywanie czynności o których mowa w tym zapisie możliwe jest wyłącznie 

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umów cywilnoprawnych (na podstawie 

faktury, zlecenia), bowiem SIWZ dopuszcza samozatrudnienie, natomiast sam zapis umowy nie zakłada 

samozatrudnienia?  

Odpowiedź: 

Postanowienia §1 ust. 10 – 13 Wzoru umowy i postanowienia pkt 4.6 – 4.8 siwz są tożsame. Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 4.6.1 i 4.6.2 siwz. 

Jednocześnie obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie zachodzi, gdy podmiot (osoba fizyczna) 

prowadzący działalność gospodarczą – wykonawca lub podwykonawca, wykonuje świadczenie osobiście. 

 

Pytanie 26: 

Par 3 Umowy: jak w istocie określony jest czas trwania umowy - czy zgodnie z ust. 1 czy z datami określonymi w ust. 4 i 5?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że umowa będzie zawarta na czas określony, do czasu zakończenia weryfikacji osiągniecia 

wskaźników zatrudnienia oraz ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym realizacja usług kompleksowej rehabilitacji 

powinna zakończyć się nie później niż do dnia 28 lutego 2022 roku, a rozliczenie Umowy powinno nastąpić nie później 

niż do 10 października 2022 roku.  

Czas obowiązywania Umowy to i czas realizacji Usług dla Uczestników - czyli do 28 lutego 2022r. oraz czas na 

ostateczne rozliczenie Umowy, czyli do 10 października 2022r. 

 

Pytanie 27: 

Par. 6 Umowy: Proszę o podanie definicji  podwykonawcy.  Czy podwykonawcą jest każdy podmiot wykonujący 

czynności objęte cennikiem, czy też każdy podmiot wykonujący jakiekolwiek czynności na rzecz sanatorium (na przykład 

sprzątanie)? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp umową o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). Stąd 

też w myśl §6 wzoru Umowy podwykonawcą jest każdy podmiot, który będzie realizował część zamówienia. Przedmiot 

zamówienia określa zaś szczegółowo OPZ. Wobec tego podwykonawcą nie jest przywołana firma sprzątająca. 

 

Pytanie 28: 

Par 14 Umowy: Czy zgodnie z ust.  1 można zmieniać umowę, czy też zgodnie z ustępem 3 można zmieniać umowę 

wyłącznie w zakresie wskazanym w ustępie 3?  

Odpowiedź: 

Przywołany ust. 1 §14 Wzoru umowy stanowi, że do zmiany Umowy może dojść za zgodą obu stron, na piśmie pod 

rygorem nieważności, zaś przesłanki do zmiany Umowy wyszczególnione zostały w ust. 3 §14 Wzoru umowy. Umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może podlegać zmianom w zakresie jaki wyznacza art. 144 ustawy Pzp. 

 

Pytanie 29: 

Par. 15 Umowy: czy umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych nie powinna być załącznikiem 

wymienionym w par 19 ust. 1 pkt 4? 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z §15 ust. 4 Wzoru umowy Strony zobowiązują się do podpisania umowy w sprawie powierzenia przetwarzania 

danych osobowych przed rozpoczęciem świadczenia usług objętych Umową. Umowa o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych będzie przedstawiona Wykonawcy przed podpisaniem Umowy na realizację usługi Ośrodka 

Rehabilitacji Kompleksowej. 

 

Pytanie 30: 

Czy IPR będą przygotowywały osoby, które są opisane w ofercie cenowej, w zał. nr 2, III Moduł psychospołeczny czy 

osoby, które są wymienione w pkt. 13.2 ze strony 20, OPZ? Czy w zał. nr 2, Formularz Cenowy,  zamiast Pośrednika 

pracy, nie powinien w zał. 2 być wymieniony fizjoterapeuta? Dla ułatwienia, jest to strona 2 Formularza Cenowego.  

Odpowiedź: 

W  pytaniu nastąpiło mylne połączenie  procesu przygotowania IPR jako dokumentu oraz procesu jego opracowywania i 

wdrażania.  

Za przygotowanie dokumentu IPR, przygotowanego na wejściu Uczestnika do ORK jako efekt oceny kompetencji 

zawodowych, odpowiedzialny będzie zespół w składzie zgodnym z zapisami Formularza cenowego: Poz. 9, 10, 11, 27 i 39 

to jest: doradca zawodowy, pośrednik pracy, psycholog, lekarz specjalista oraz specjalista ds. zarządzania rehabilitacją. 

Za realizację procesu opracowania (rozumianego jako kolejne modyfikacje/aktualizacje dokumentu IPR w toku 

realizacji cyklu rehabilitacyjnego)  i wdrażania IPR odpowiedzialny będzie zespół wymieniony w pkt. 13.2 na str. 20 

OPZ, czyli: lekarz specjalista, specjalista ds. zarządzania rehabilitacją, doradca zawodowy, psycholog i fizjoterapeuta, 

terapeuta zajęciowy, pośrednik pracy, pielęgniarka oraz w razie potrzeby: logopeda, dietetyk, inni specjaliści. IPR to 

dokument, który obejmuje cały proces wsparcia pojedynczego Uczestnika od momentu przyjęcia do ORK do podjęcia 

zatrudnienia. 

 

Pytanie 31: 

Jeżeli Wykonawca nawiązał bezpośrednią umowę o współpracy z osobą prowadzącą 1 osobową dział. gospodarczą, czy 

na okoliczność realizacji projektu przedkłada on oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, i czy musi złożyć Zał. Nr 4, 

rozumianego jako podwykonawcę?  

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy pojedynczej sytuacji – o nie znanym zamawiającemu szczegółowym zakresie. Zamawiający zaś nie 

udziela porad co do składania ofert. 

Jednakże zaznaczyć należy, że sama forma prowadzenia działalności nie przesądza o roli pełnionej przez dany podmiot.  

W myśl pkt 10.2 siwz „Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy osoba fizyczna lub osoba prowadząca 

jednoosobową działalność gospodarczą nawiązuje bezpośrednią umowę współpracy z Wykonawcą składającym ofertę, 

nie jest to udostępnienie potencjału osobowego na zasadzie art. 22a ustawy Pzp.” Jeżeli więc nawiązanie współpracy 

dotyczy wykazania tej osoby jako spełniającej warunek określony w pkt  6.4 siwz, to  nie ma potrzeby składania  

dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobu.  

W przypadku natomiast gdy nawiązana jest współpraca z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, który 

jednakże udostępnia inne zasoby niż własną osobę do świadczenia usług (np. innych zatrudnionych u niego pracowników, 

zasoby w zakresie zdolności technicznej itd.), to Wykonawca  będzie obowiązany do złożenia wymaganych dokumentów 

potwierdzających udostępnienie zasobu. 

 

Pytanie 32: 

W formularzu ofertowym w pkt. 7 widnieje tabela gdzie należy podać dane ew. podwykonawców. Nasz podmiot 

prowadzi współpracę z lekarzami prowadzącymi działalność gospodarczą na bazie świadczenia usług pomiędzy 
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podmiotami. Czy zatem tego typu podmioty (lekarze, szkoleniowcy, itp) są w rozumieniu pkt. 7 formularza ofertowego 

traktowani jako podwykonawcy?  

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy pojedynczej sytuacji – o nie znanym Zamawiającemu szczegółowym zakresie. Zamawiający zaś nie udziela 

porad co do składania ofert. W odpowiedzi na pytanie 27 podano definicję ustawową umowy o podwykonawstwo. 

 

Pytanie 33: 

Jeżeli oferentem jest konsorcjum dwóch podmiotów, jakie dane należy wpisać do formularza ofertowego w pozycjach 1- 9? 

Wymagane dane obydwu podmiotów? Ponadto we wskazanej  numeracji jest prawdopodobnie błąd, gdyż po nr 1 

następuje nr 5. 

Odpowiedź: 

W Formularzu ofertowym wskazano, że wskazane muszą być dane podmiotu lub podmiotów składających ofertę. 

Wskazuje na to użycie następujących sformułowań: 

„Ja/My, niżej podpisany/ni .................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz: 

1. Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:” 

 

Pytanie 34: 

Czy IPR będą na pewno przygotowywały osoby, które są opisane w Formularzu Cenowym - załącznik do Formularza 

oferty tj. doradca zawodowy, pośrednik pracy, psycholog? Patrz tabela pkt I.9,10,11. 

Z zapytania wynika z dostrzeżonego braku spójności z zapisem na str. 17 OPZ, gdzie  napisano, że Zespół rehabilitacyjny 

ORK  ma inny skład niż ww. Zespół ds. rehabilitacji, bo to lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy, 

fizjoterapeuta. (Patrz Tabela 2 Ocena kompetencji zawodowych pkt. 2.3 w Tabeli - realizator i krótki opis). Na str. 17 

OPZ napisano: "IPR zostanie przygotowany przez zespół rehabilitacyjny wspólnie z uczestnikiem? 

Moje pytanie brzmi: Kto wchodzi w skład Zespołu rehabilitacyjny, który ma opracować IPR? W świetle  zawartych 

zapisów w Formularzu Cenowym, ten skład jest zupełnie inny. Patrz Tabela:  I Diagnoza i opracowanie IPR  Diagnoza na 

wejściu pkt. pt. Przygotowanie IPR. Zauważyć należy, że pośrednik pracy nigdzie nie jest wymieniany jako członek 

Zespołu ds. rehabilitacji. Czy nie ma tu pomyłki? 

Odpowiedź: 

Zapisy w Formularzu cenowym oraz OPZ są prawidłowe i spójne. Patrz również odpowiedź na pytanie 30. 

Zapisy w Tabeli 2 (OPZ str.15-17) dotyczą procesu Oceny kompetencji zawodowych, czyli diagnozy w ramach, której 

uzyskiwane są dane wyjściowe do opracowania IPR.  

Procesu przygotowania IPR dotyczy Tabela 3 (str. 23-27). Za przygotowanie dokumentu IPR, przygotowanego na 

wejściu Uczestnika do ORK jako efekt oceny kompetencji zawodowych, odpowiedzialny będzie zespół w składzie 

zgodnym z zapisami Formularza cenowego: Poz. 9, 10, 11, 27 i 39 to jest: doradca zawodowy, pośrednik pracy, 

psycholog, lekarz specjalista oraz specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 30). 

Pośrednik pracy jest również, zgodnie z zapisami OPZ (str. 19 pkt. 11, str. 20 pkt. 13, str. 24) członkiem zespołu 

rehabilitacyjnego.  

 

Pytanie 35: 

Pytanie … dotyczy obiadów dla dzieci, str. 56, pkt.5.4- obiady dla dzieci osób przebywających w trybie niestacjonarnym. 

O które dzieci tutaj chodzi? Ile należy tych dzieci przyjąć do wyceny? W której pozycji należy ująć to w ofercie cenowej?  
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Odpowiedź: 

Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią z dnia 13 marca br. pytanie 1, „kluczowe znaczenie w kalkulacji ceny ma liczba 

jednostek ogółem w Formularzu cenowym i tą wielkość należy przyjmować określając wartość danego typu usługi”.  

 

Pytanie 36: 

Proszę o doprecyzowanie w jakiej formie należy dołączyć Załącznik nr. 4 dotyczące Podwykonawców. Jeśli ma to być 

dokument elektroniczny, czy to Wykonawca podpisuje elektronicznie Zobowiązania Podwykonawców które maja format 

pdf.doc.  

lub czy: 

Podwykonawca podpisuje papierowy dokument i skan dokumentu jest dołączony do oferty na platformie, i wtedy 

potwierdzony za zgodność z oryginałem podpisem elektronicznym Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w dniu 7 marca 2019 roku, odpowiedzi na pytanie 15 i 16. Zamawiający 

wskazuje, iż powyższą kwestię reguluje §5 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1320).  

 

Pytanie 37: 

Zamawiający założył w module zawodowym w przekwalifikowaniu zawodowym (wariant 1 i wariant 2) średnio 400 

godzin lekcyjnych (min. 160h) na jednego uczestnika. 

Na chwilę obecną nie ma możliwości określenia rodzajów kursów zakończonych egzaminem, w których będą brali udział 

uczestnicy wg ich predyspozycji. Dodatkowo ceny szkoleń zawodowych są różne i uzależnione od ilości godzin. 

Zamawiający w formularzu cenowym przyjął liczbę jednostek ogółem w poz. 16 i poz. 17 po 400 godzin lekcyjnych. 

Zakładając, że w jednym szkoleniu (160 godzin lekcyjnych) bierze udział 10 osób, którego stawka za 1 godzinę lekcyjną 

wynosi 6,50 zł to kwota za osobę wyjdzie 1 040,00 zł. Przy podobnym założeniu gdzie jest 400 godzin lekcyjnych kwota 

za osobę wyjdzie 2 600,00 zł. 

W związku z powyższym Wykonawca prosi o zmianę rozliczenia ze stawki „godzina lekcyjna” na uśrednioną stawkę „za 

osobę na szkolenie". 

 Il. Moduł zawodowy (Rozdział 5.-2.1. OPZ)     

16 Przekwalifikowanie zawodowe — szkolenia Wariant 1 (grupy średnio 10 osobowe). 90 osoba 1 90 

17 Przekwalifikowanie zawodowe — szkolenia Wariant 2 (grupy średnio 10 osobowe). 60 osoba 1 60 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje sposób wyliczenia ceny szkoleń i jednocześnie zwraca uwagę, że zastosowanie rozliczenia na 

godzinę lekcyjną szkolenia danego Uczestnika daje na etapie realizacji Umowy możliwość rozliczania szkoleń w różnych 

cenach w zależności od czasu ich trwania.  

Zgodnie zapisami § 7. [Wynagrodzenie] Umowy, pkt. 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowane usługi, 

które będzie obliczane jako iloczyn cen jednostkowych za poszczególne czynności oraz liczby jednostek faktycznie 

zrealizowanych usług, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Ceny jednostkowe są określone w Formularzu Cenowym 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.  

Zatem bazując na przykładzie przytoczonym przez Oferenta: szkolenie trwające 160 godzin będzie rozliczone na 1 040 zł 

a szkolenie trwające 400 godzin będzie rozliczone na 2 600 zł z zastosowaniem stawki jednostkowej 6,50 zł.  
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