Gliwice, dn. 04.12.2020 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników Sieci
Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach

Informujemy, że w prowadzonym przez Instytut postępowaniu przetargowym pn.
Ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu
Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach do Zamawiającego w dn. 03.12.2020 r.
wpłynęły zapytania - wnioski dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść pytań
oraz odpowiedzi zamieszczamy poniżej:
1. Prosimy o potwierdzenie, że definicje oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w
dedykowanych OWU Wykonawcy, nie uregulowane w SIWZ, będą miały zastosowanie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ będą miały
zastosowanie zapisy OWU.
2. Prosimy o informację kto i w jaki sposób będzie przekazywał składkę za ubezpieczenie za
emerytów: emeryt czy Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, ze składki za emerytów będą przekazywane do
Wykonawcy za pośrednictwem Zamawiającego.
3. Prosimy o opisanie procedur szpitalnych, które mają być objęte zakresem ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaproponował usługi szpitalne zgodne
z posiadaną ofertą (OWU). Zakres procedur szpitalnych nie jest elementem oceny, a jedynie
samo zaproponowanie tego zakresu (zgodnie z OWU danego Wykonawcy) jest wymogiem
stawianym przez Zamawiającego.
4.

W związku z wymaganym zakresem badań w ramach medycyny pracy prosimy o informację
czy Zamawiający podlega szczególnym zapisom prawa dot. medycyny pracy? Jeżeli tak to
jakim?
Odpowiedź: Zamawiający podlega wymaganiom kodeksu pracy i rozporządzenia w zakresie
badań profilaktycznych.
5.

Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem placówki medycznej „własnej" w
przypadku Ubezpieczyciela, który nie prowadzi działalności medycznej, a jednie
ubezpieczeniową?
Odpowiedź: Przez placówkę własną w rozumieniu SIWZ należy rozumieć placówkę
medyczną, której Ubezpieczyciel pośrednio lub bezpośrednio jest właścicielem (tj. np.
posiada udziały lub akcje) lub też sytuację, kiedy ubezpieczyciel wchodzi w skład grupy
kapitałowej, w skład której wchodzi placówka medyczna.
6.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków
bezpieczeństwa finansowego wprowadzonych przez ww. ustawę. Na etapie zawierania umowy
ubezpieczenia przekażemy Państwu do wypełnienia druk oświadczenia Beneficjenta
Rzeczywistego/ Reprezentanta/Pełnomocnika. Wzór oświadczenia przesyłamy w załączeniu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
7.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert na dzień 14.12.2020 r. w celu
przygotowania rzetelnej oferty po otrzymaniu wyjaśnień Zamawiającego na zadane pytania do
dokumentacji przetargowej.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.
8.

Istotne postanowienia umowy § 4 Czy Zamawiający potwierdza, że zapis ma zastosowanie w
kwestiach dokumentacji dotyczącej zmian zapisów dokumentu umowy, a nie dotyczy bieżącej
korespondencji pomiędzy stronami wynikającymi z bieżącej obsługi umowy ubezpieczenia?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że sposób korespondencji określony w §4 Istotnych
postanowień umowy dotyczy wszelkiej korespondencji po zawarciu umowy ubezpieczenia
grupowego.
9.

Istotne postanowienia umowy § 5 W nawiązaniu do powyższego zapisu, czy Zamawiający
zgodzi się, aby obsługa ubezpieczenia była realizowana elektronicznie przy wykorzystaniu
systemu, który Wykonawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu, wówczas
ewidencja danych osób przystępujących do ubezpieczenia jak i występujących z ubezpieczenia
odbywałaby się w elektronicznym systemie, za jego pośrednictwem dane te wysyłane byłyby do
Wykonawcy. Natomiast podpisane oryginały deklaracji przystąpienia przekazywane byłyby
Wykonawcy w celu dokonania ich archiwizacji. Również salda polis/łączna składka miesięczna
byłyby dostępne/widoczne na bieżąco dla osób wyznaczonych do obsługi ubezpieczenia przez
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że §5 Istotnych postanowień umownych dotyczy
wyłącznie wskazania przez Zamawiającego osoby do bieżącego administrowania polisy.
Zamawiający nadto dopuszcza sposób obsługi, o który pyta Wykonawca.
10. Istotne postanowienia umowy § 6 a Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu
wystawiania faktur i zgodzi się przekazywać składki na podstawie wystawionej polisy, która
stanowi dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Wysokość składki zawarta
na polisie skalkulowana zostaje w oparciu o wszelkie czynniki, które wpływają na wysokość
składki. Polisa zawiera również informację o terminie przekazania składki.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w § 6 Istotnych
postanowień umownych co do sposobu rozliczania się z miesięcznych składek z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wyraża się przez to zgody, aby polisa ubezpieczenia
regulowała termin przekazywania składek w inny sposób niż ten określony w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Istotne postanowienia umowy § 6 b Czy Zamawiający zgodzi się, aby ww. zapis nie odnosił się
do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest niezbędna do nadania początku
odpowiedzialności?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby sposób rozliczania z tytułu ubezpieczenia był
zgodny z brzmieniem §6 Istotnych postanowień umownych i nie wyraża zgody na zmianę
jego sposobu.
12.

Istotne postanowienia umowy § 8 Wykonawca udzielając ochrony ubezpieczeniowej działa
również we własnym szeroko pojętym interesie, w związku, z czym ma prawo odmówić
przystąpienia do ubezpieczenia. W przypadku odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową
Zamawiający jest pisemnie informowany, składka jest niezwłocznie zwracana
ubezpieczającemu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy mogli być objęci ochroną
ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia zdrowotnego zawartej z Wykonawcą,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W związku z powyższym nie wyraża
zgody na możliwość odmowy objęcia pracownika przez Wykonawcę.
13.

SIWZ pkt V ppkt 1 str. 3-4: Zamawiający wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest ,,(...)
usługa badań z zakresu medycyny pracy (badanie wstępne, okresowe, kontrolne), oraz
dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, (...). Wykonawca będący Ubezpieczycielem,
którego prawa i obowiązki są regulowane przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej nie ma możliwości wykonania badań z zakresu medycyny pracy. Badania z
zakresu medycyny pracy mogą być wykonywane wyłącznie przez podmioty lecznicze będące
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podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o służbie medycyny pracy. Biorąc pod uwagę, że podstawa prawna odnosząca się do obu
podmioty (podmiot leczniczy i zakład ubezpieczeniowy) wyklucza możliwość działań
Ubezpieczyciela w zakresie medycyny pracy i podmiotu leczniczego w zakresie ubezpieczeń
zdrowotnych Wykonawca wnosi o wprowadzenia zmian do zapisów SIWZ i podzielenie
przedmiotu zamówienia na dwie odrębne części umożliwiając tym samym przedstawienia
Wykonawcom oferty na jedną z części zgodnie z regulacją prawną.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie zamówienia w sposób określony
przez Wykonawcę. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca będący zakładem ubezpieczeń ma
prawo korzystać z podwykonawców, którzy są podmiotami leczniczymi będącymi
podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997
r. o służbie medycyny pracy.
14.

SIWZ pkt III. ppkt 7 str. 3 Wykonawca prosi o zmianę wskazanego zapisu przez
podzielenie zamówienia na części w odniesieniu do wymogów związanych z wykonaniem
badań w ramach badań medycyny pracy (część I) oraz wykonania usług w ramach
dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (część II). Jednocześnie Wykonawca prosi o
dookreślenie, iż istnieje możliwość złożenia oferty na jedną z części w zależności od przepisów
prawa mających zastosowanie do podmiotu leczniczego i zakładów ubezpieczeniowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie zamówienia w sposób
zaproponowany przez Wykonawcę.
15.

SIWZ pkt VI. Ppkt 1. str. 17 vs SIWZ pkt III ppkt 15 str. 3 Wykonawca wnosi o dokonanie
zmian wskazanych w zapisach SIWZ. Zmiana miałaby polegać na skróceniu czasu
podstawowego z 3 lat do 12 miesięcy z jednoczesną możliwością 3 krotnego przedłużenia
umowy na kolejne 12 miesięczne okresy o ile szkodowość kontraktu nie będzie przekraczała
90%m, przy czym szkodowość rozumiana jest, jako stosunek sumy kosztów udzielonych
świadczeń zdrowotnych do zainkasowanej składki ubezpieczenia za okres, co najmniej 6
miesięcy. Propozycja zmiany zapisu:
1. W umowie zostaje wprowadzona opcja polegająca na możliwości trzykrotnego
kontynuowania umowy ubezpieczenia przez okres kolejnych 12 miesięcy każda.
2. Przedłużenie umowy wejdzie w życie (umowa ulega automatycznie wznowieniu na
analogicznych warunkach no okres kolejnych 12 miesięcy), pod warunkiem, że Ubezpieczający
najpóżniej na 3 miesięcy przed zakończeniem 12 miesięcznego podstawowego okresu
ubezpieczenia lub na 6 miesięcy przed zakończeniem kolejnego 12 miesięcznego okresu, na
który została przedłużona umowa w sprawie zamówienia publicznego, złoży Wykonawcy
oświadczenie o skorzystaniu z opcji przedłużenia. Oświadczenie należy złożyć w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca odniesie się do oświadczenia Zamawiającego
w ciągu 3 tygodni od momentu otrzymania wniosku. Wykonawco ma prawo nie przychylić się
do oświadczenia Zamawiającego wyłącznie w następujących przypadkach: a. na kolejne 12
miesięcy następujące po upływie 8 miesięcznego podstawowego okresu ubezpieczenia, jeśli
szkodowość przekroczy 80% i rozumiana jest, jako stosunek sumy kosztów udzielonych
świadczeń zdrowotnych do zainkasowanej składki za okres 6 miesięcy b. na kolejne 12
miesięcy następujące po upływie 12 miesięcznego okresu, na jaki została przedłużona umowa,
jeśli szkodowość przekroczy 80% i rozumiana jest, jako stosunek sumy kosztów udzielonych
świadczeń zdrowotnych do zainkasowanej składki (liczonej łącznie za 12 miesięczny
podstawowy okres ubezpieczenia oraz okres, na jaki została przedłużona umowa) na koniec 6ego miesiąca.
3. W razie niewyrażenia zgody na skorzystanie z opcji przedłużenia, Wykonawca przedstawi
jednocześnie proponowane zmiany warunków wznowienia umowy ubezpieczenia na
przedłużony okres ubezpieczenia w ciągu 3 tygodni od niewyrażenia zgody. W takim wypadku
nowa miesięczna składka ubezpieczeniowa dla poszczególnych podgrup i pakietów nie może
być wyższa niż obliczona według następującego wzoru:
2 rok: Nowa składka= Składka obecna *Uszkodowość za _okres 8 m-cy)/0,8] lub odpowiednio
na kolejne okresy 3 rok: Nowa składka= Składka obecna Wszkodowo.ść za _okres 18 m-ryj/0,8]
4 rok: Nowa składka= Składka obecna W szkodowość_za _okres 24 m-cy)/0,8]
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4. Zamawiający po analizie zaproponowanej wysokości nowej składki ubezpieczeniowej może
nie wyrazić zgody na kontynuowanie umowy ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesięcy na
wskazanych warunkach.
Wykonawca Zwraca uwagę, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej funkcjonującej w kraju
oraz dynamicznych wzrostów kosztów świadczeń medycznych założenie, że Wykonawca
będzie mógł zabezpieczyć kontrakt na niezmiennych warunkach trwający 4 lata uwzględniając
prawo opcji jest wysoce ryzykowne. Dlatego Wykonawca wnosi o uwzględnienie
zaproponowanej zmiany.
Odpowiedź: Wykonawca nie wyraża zgodny na skrócenie okresu czasu na jaki zostanie
zawarta umowa ubezpieczenia. Potwierdza zatem, że umowa ubezpieczenia zostanie zawarta
na okres 36 miesięcy.
16.

SIWZ pkt V. ppkt 2 str. 4 Wykonawca prosi o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie
przez wskazany zapis, gdyż Wykonawca interpretuje zapis, iż Zamawiający będzie finansował
lub współfinansował składkę za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Biorąc pod uwagę, że
Zamawiający w przedmiocie zamówienie zaznaczył, że oczekuje świadczeń zarówno z zakresu
medycyny pracy jak i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zdaniem Wykonawcy istotne
jest doprecyzowanie: Czy Zamawiający chce ponosić „koszt składki ubezpieczeniowej", czy
raczej miał na myśli część składkową oferty odnoszącą się do świadczeń z zakresu medycyny
pracy? Udzielona odpowiedz będzie miała wpływ na kalkulację oferty.
Odpowiedź: Zapis SIWZ pkt V. ppkt 2 str. 4 brzmi: „Zamawiający w ramach zawartej umowy
będzie ponosić koszt składek ubezpieczeniowych świadczeń zdrowotnych – określonych
poniżej, które dokonywane będą na rzecz Ubezpieczonego Pracownika”. Zamawiający
wyjaśnia, że będzie ponosić koszt ochrony ubezpieczeniowej – zarówno w zakresie
medycyny pracy swoich pracowników jak i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
swoich pracowników.
17.

SIWZ pkt V ppkt 3 str. 4 Biorąc pod uwagę, że Zamawiający oczekuje grupowego
ubezpieczenia zdrowotnego mającego na celu utrzymania, przywrócenia lub poprawy zdrowia
Ubezpieczonego Pracownika Zamawiającego. Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od
wymogu zabezpieczenia indywidualnych umów zawartych bezpośrednio z pracownikiem w
zakresie procedur szpitalnych i pakietów rodzinnych, w tym opieki nad rodzicami pracowników.
Zamawiający oczekuje, że „(...) warunki dla pakietów rodzinnych i partnerskich będą nie gorsze
niż dla Ubezpieczonego Pracownika." Takie warunki Wykonawca może zapewnić przy
założeniu ubezpieczenia grupowego gdzie w ramach jednej polisy funkcjonują zarówno pakiety
indywidualne, pakiety partnerskie oraz pakiety rodzinne. Przy zastosowania powyższego
modelu udział Zamawiającego jest wprawdzie konieczny, ale wówczas składka za pakiet
partnerski czy rodzinny jest korzystniejsza a zakres i dostęp do świadczeń tożsamy z
warunkami, które nabył pracownik, co pozytywnie odbija się na jego finansach większym
zadowoleniu. Wykonawca może zapewnić, że w przypadku wyrażenia zgody na powyższą
zmianę dopełni wszelkich starań do zminimalizowania konieczności zaangażowania
Zamawiającego do absolutnego minimum i udostępni internetowy system obsługi ułatwiający
działania administracyjne.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu zabezpieczenia
indywidualnych umów zawartych bezpośrednio z pracownikiem w zakresie procedur
szpitalnych i pakietów rodzinnych, w tym opieki nad rodzicami pracowników. Pakiety te nie
będą jednak objęte umową ubezpieczenia z Zamawiającym, na co wskazał Zamawiający w
SIWZ. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie wskazanego wymogu przez utworzenie
„bliźniaczej, lecz oddzielnej polisy grupowego ubezpieczenia", do której pracownik nabyłby
prawo dostępu pod warunkiem obejmowania go polisą zawartą w ramach umowy
grupowego ubezpieczenia pracowniczego z Zamawiającym. Takie samo rozwiązane
dotyczyłoby pakietów rodzinnych. Zamawiający zwraca uwagę, że o podobne rozwiązanie
wnioskuje sam Wykonawca w pytaniu następnym dotyczącym emerytów.
18.

SIWZ pkt V ppkt 3 str. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymogu
zabezpieczenia indywidualnych ubezpieczeń w zakresie usług szpitalnych lub wyrazi zgodę na
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zabezpieczenie wymogu dostępu do świadczeń szpitalnych w ramach grupowego
ubezpieczenia szpitalnego?
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest, aby każdy pracownik objęty ochroną
ubezpieczeniową w ramach umowy zdrowotnego ubezpieczenia grupowego z
Zamawiającym, mógł, jeśli będzie miał taką wolę, rozszerzyć sobie ochronę
ubezpieczeniową o usługi szpitalne, pokrywając we własnym zakresie składkę z tego tytułu
w ramach polisy indywidualnej.
19.

SIWI pkt V ppkt 4 str. 4 Wykonawca prosi o potwierdzenie interpretacji zapisu „Wykonawca
zobowiązuje się, że dla osób objętych ubezpieczeniem grupowym w chwili podpisania umowy,
po ich przejściu na emeryturę, zapewni możliwość pozostania członkami grupy i korzystania z
polisy ubezpieczenia grupowego." Zdaniem Wykonawcy oczekiwaniem Zamawiającego jest
pozostawienie pracownika w grupowym ubezpieczeniu zdrowotnym na polisie, która będzie
funkcjonowała po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty. Dla Wykonawcy jest to jednoznaczne, że
Zamawiający po przejściu pracownika na emeryturę nie będzie pokrywał składki za byłego
pracownika, lecz będzie pośredniczył w przekazywaniu comiesięcznych składek za byłego
pracownika oraz będzie zabezpieczał część administracyjną niezbędną do funkcjonowania
polisy np. rejestracja deklaracji. Dodatkowo Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy
Zamawiający wyraziłby zgodę na zabezpieczenie wskazanego wymogu przez utworzenie
„bliźniaczej, lecz oddzielnej polisy grupowego ubezpieczenia", do której byty pracownik nabyłby
prawo dostępu po przejściu na emeryturę z o ile zostałaby zachowana ciągłości ubezpieczenia?
Polisa dedykowana dla emerytowanych pracowników Zamawiającego również była by
zarządzana przez Zamawiającego i również za pośrednictwem Zamawiającego składki za
ubezpieczonych byty by przekazywane Wykonawcy. Jedyna różnica polegałaby na ułatwieniu
rozróżnienia ubezpieczonych na pracowników czynnych, którzy mieliby jedną polisę i
pracowników nie aktywnych zawodowo, dla których zostałaby stworzona oddzielna polisa
grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację zapisu „Wykonawca zobowiązuje się, że
dla osób objętych ubezpieczeniem grupowym w chwili podpisania umowy, po ich przejściu
na emeryturę, zapewni możliwość pozostania członkami grupy i korzystania z polisy
ubezpieczenia grupowego." Zdaniem Wykonawcy oczekiwaniem Zamawiającego jest
pozostawienie pracownika w grupowym ubezpieczeniu zdrowotnym na polisie, która będzie
funkcjonowała po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty. Wykonawca słusznie rozumie to w
ten sposób, że Zamawiający po przejściu pracownika na emeryturę nie będzie pokrywał
składki za byłego pracownika, lecz będzie pośredniczył w przekazywaniu comiesięcznych
składek za byłego pracownika oraz będzie zabezpieczał część administracyjną niezbędną do
funkcjonowania polisy np. rejestracja deklaracji.
Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie wskazanego wymogu przez
utworzenie „bliźniaczej, lecz oddzielnej polisy grupowego ubezpieczenia", do której byty
pracownik nabyłby prawo dostępu po przejściu na emeryturę z o ile zostałaby zachowana
ciągłości ubezpieczenia.
20.

W celu wyliczenia precyzyjnej oferty Wykonawca prosi o wskazanie ilości osób, które
nabyły lub nabędą prawo do przejścia w stan spoczynku zawodowego uwzględniając prawo
możliwości przejścia na tzw. „wcześniejszą emeryturę" w czasie trwania ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że brak takich osób.
21.

SIWI pkt V ppkt 5 str. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o min.
partycypacji ubezpieczonych w celu uruchomienia ubezpieczenia zdrowotnego na poziomie np.
60% lub 30%. Zamawiający wskazał, że obecnie wszyscy pracownicy są objęci ochroną
ubezpieczeniową. Jednakże Zamawiający wskazał, że „Przewidywana liczba osób do
ubezpieczenia 114, przy czym liczba ta może się wahać o +/-20%." Dlatego Wykonawca chcąc
wyliczyć precyzyjnie ofertę prosi o możliwość wprowadzenia do SIWZ i umowy zapisu: „Jeśli w
terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, do umowy ubezpieczenia w ramach przystąpi mniej
niż 60% pracowników Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
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w trybie natychmiastowym." Jeśli proponowana wysokość min partycypacji jest za duża
Wykonawca prosi o wskazanie własnego poziomu procentowego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zgodne z zapisami pkt V ppkt 5
SIWZ, że partycypacja w umowie ubezpieczenia będzie wynosić 114 osób, które są obecnie
objęte ochroną ubezpieczeniową. Jednak zastrzegamy, że liczbą ta może wahać się plus
20% (np. w przypadku przyjmowania nowych pracowników) lub minus 20% (w przypadku
zwolnienia pracownika lub jego decyzji o braku chęci przystąpienia do ubezpieczenia.
Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do
umowy w brzmieniu: „Jeśli w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, do umowy
ubezpieczenia w ramach przystąpi mniej niż 60% pracowników Zamawiającego, Wykonawcy
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym."
22.

SIWI pkt V tabela „zasady ogólne" wiersz 1 pkt I str. 7 Wykonawca prosi o potwierdzenie,
że Wykonawca przyjęcia pracownika i nadania ochrony ubezpieczenia od pierwszego dnia
miesiąca, po miesiącu, w którym Ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia. O ile
złożenie (deklaracji przyjęcia do ubezpieczenia) zostanie wykonane w dowolnym czasie jednak
nie później niż do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym to miałaby nastąpić
ochrona ubezpieczenia. Wykonawca prosi również o wprowadzenie zapisów do postanowień
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ pkt V tabela „zasady ogólne" wiersz 1
pkt I i żąda, aby pracownik był objęty ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zgłoszenia
go do ubezpieczenia w miesiącu poprzedzającym początek okresu ochrony.
23.

SIWI pkt VII ppkt 2.a) str. 18. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów przez ich dostosowanie
do zabezpieczenia przedmiotu zamówienia, którym to jest zabezpieczenie usług z zakresu
medycyny pracy. Wyłącznie podmiot leczniczy będące podstawową jednostką służby medycyny
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ma możliwość
wykonania tej części przedmiotu zamówienia. Natomiast podmioty lecznicze nie podlegają
regulacjom prawnym ustawy z dnia 10 listopada 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej. Oznacza to, że Wykonawca będący w reżimie ustawy o ubezpieczeniach i
reasekuracji nie może w pełnić spełnić przedmiot zamówienia lub że należy wprowadzić zapisy
umożliwiające podzielenia zamówienia na część i wymogów umożliwiających potencjalnym
Wykonawcom udowodnienia „Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów." które mają zastosowanie w
odniesieniu do podmiotów leczniczych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Zamawiający
wskazuje, że Wykonawca będący zakładem ubezpieczeń ma prawo korzystać z
podwykonawców, którzy są podmiotami leczniczymi będącymi podstawową jednostką
służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny
pracy.
24.

SIWI pkt VII ppkt 5 str. 19 Wykonawca prosi o potwierdzenie czy biorąc pod uwagę
wykluczające się podstawy prawne odnoszące się podmiotów leczniczych oraz zakładów
ubezpieczeń Zamawiający oczekuje złożenia oferty wyłącznie w formie „konsorcjum"?
Wykonawca zwraca uwagę, że w przypadku potwierdzenia powyższego pytania liczba
złożonych ofert może być znacząco zawężona ilość złożonych ofert i ich konkurencyjność.
Odpowiedź: Zamawiający nie ogranicza możliwości złożenia oferty wyłącznie przez podmiot
będący konsorcjum, o ile oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz minimalny
dopuszczający zakres.
25.

SIWZ, IPU §1 ust. 2 str. 27 Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu obligującego do
zabezpieczenia indywidualnych umów ubezpieczenia na świadczenia zdrowotne oraz w
zakresie świadczeń szpitalnych. Ubezpieczenia indywidualne podlegają innemu rozłożeniu
ryzyka ubezpieczeniowego oraz kalkulacji, przez co Wykonawca nie może zagwarantować
tożsamych /„nie gorszych" warunków niż w ubezpieczeniu grupowym. Przez wzgląd na
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wykluczające się zapisy Wykonawca wnioskuje o usunięcie ust. 2 w całości wraz z zapisami §1
ust.4 odnoszącymi się do indywidualnych ubezpieczeń.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 1 ust. 2 Istotnych
postanowień umowy.
26.

SIWZ, IPU §6 str. 211 Wykonawca wnosi o zmianę wskazanych zapisów.
Propozycja zmiany przy założeniu uwzględnienia argumentacji przedstawionej w
wcześniejszych pytaniach odnoszącej się do podzielenia zamówienia na część
ubezpieczeniową i część związaną z wykonywaniem badań z zakresu medycyny pracy. Zapis
do części ubezpieczenia zdrowotnego - wyłącznie pakiet pracowniczy. §6 1. Składki za
udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z niniejszej Umowy, ustalone w wyniku
postępowania przetargowego naliczane są za okres miesiąca za jeden pakiet pracowniczy w
wysokości
zł (słownie )
2. Suma składek za każdy miesięczny okres ochrony
ubezpieczeniowej nie może przekroczyć wartości wynikającej z iloczynu liczby osób aktualnie
objętych ochroną w ramach pakietu pracowniczego i stawki składki za jednego ubezpieczonego
w tym pakiecie. 3. Podstawą do naliczania składki jest comiesięczny, imienny wykaz osób
ubezpieczonych przygotowany przez Ubezpieczającego, przekazany najpóźniej do 25-go dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony. 4. Składki ubezpieczeniowe przekazywane będą
miesięcznie w terminie płatności do 25 -go dnia każdego miesiąca, za który składka jest
należna, na wskazane przez Ubezpieczyciela konto.
Wyjaśnienie: Wykonawca nada dostęp Zamawiającemu do systemu ewidencjonującego, dzięki
któremu Zamawiający będzie miał: - pełna kontrolę nad ilością osób ubezpieczonych, możliwość wprowadzenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia w ramach (zapisu
odnoszącego się imiennej listy), - możliwość nanoszenia bieżących zmian w systemie, kontrolę nad wymaganymi płatnościami składek. Termin płatności składki może zostać
zmieniony na płatność w miesiącu jej wymagalności z wyłączeniem pierwszej raty składki
niezbędnej do uruchomienia ubezpieczenia.
Propozycja zmiany zapisu przy założenia podziału zamówienia na części i umożliwienia
zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach pakietów partnerskich i
rodzinnych funkcjonujących na jednej polisie zarządzanej przez Zamawiającego: §6 L Składki
za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z niniejszej Umowy, ustalone w wyniku
postępowania przetargowego naliczane są za okres miesiąca za jeden pakiet wskazany w
poniższym ubezpieczenia: pakiet pracowniczy: ...... zł (słownie- .), pakiet partnerski:
zł
(słownie: ), pakiet rodzinny: ...... zł (słownie:. ..), 2. Suma składek za każdy miesięczny okres
ochrony ubezpieczeniowej nie może przekroczyć wartości wynikającej z iloczynu liczby osób
aktualnie objętych ochroną w ramach danego pakietu (wybranego przez ubezpieczonego) i
stawki składki za jeden pakiet. 3. Podstawą do naliczania składki jest comiesięczny, imienny
wykaz osób ubezpieczonych przygotowany przez Ubezpieczającego, przekazany najpóźniej do
25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony. 4. Składki ubezpieczeniowe
przekazywane będą miesięcznie w terminie płatności do 25 -go dnia każdego miesiąca, za
który składka jest należna, na wskazane przez Ubezpieczyciela konto.
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na podział zamówienia na części, czyli zadania,
o których mowa w pytaniu oraz nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
27.

SIWZ, IPU §8 str. 28 Biorąc pod uwagę wykluczenie możliwości wprowadzenia ankiet
medycznych przed przystąpieniem do ubezpieczenia, co znacznie zwiększa ryzyko
ubezpieczeniowe związane z stanem zdrowia ubezpieczonego Wykonawca prosi o
potwierdzenie, że osoba, która przebywa w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle
chorych lub jest uznana za niezdolną da pracy lub niezdolną do służby orzeczeniem
właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu
społecznym nie będzie mogła przystąpić do ubezpieczenia. Tym samym Wykonawca wnioskuję
usunięcie zapisu z SIWZ pkt V tabela „zasad ogólnych" wiersz 3 „karencje" pkt 2 str. 7 .
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest, aby każdy pracownik był objęty ochroną
ubezpieczeniową w ramach umowy zdrowotnego ubezpieczenia grupowego, zatem nie
dopuszcza się możliwości wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej pracownika ze względu
na jego stan zdrowia. Zamawiający potwierdza, że nie dopuszcza stosowania oceny
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medycznej, w tym ankiet medycznych w stosunku do pracowników przystępujących do
ubezpieczenia. W celu zachowania ciągłości ubezpieczenia, Zamawiający żąda, aby osoby
obecnie przebywające na zwolnieniu lekarskim lub też przebywające w szpitalu, hospicjum,
placówce dla przewlekle chorych lub które są uznane za niezdolne da pracy lub niezdolne
do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym
lub zaopatrzeniu społecznym będą mogły przystąpić do ubezpieczenia, o ile są
pracownikami Zamawiającego.
28.

SIWZ pkt V tabela „zasad ogólnych" wiersz 5 „placówki medyczne" pkt 1 str. 7 Czy
Zamawiający dopuszcza by Wykonawca nie dysponował w Gliwicach placówką własną a
jedynie placówkami współpracującymi z Wykonawcą? Tak sformułowane wymaganie ogranicza
ilość Wykonawców mogących przystąpić do postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania w Gliwicach placówki własnej.
Jednoczenie nie podziela poglądu, aby wymóg ten ograniczał ilość Wykonawców mogących
przystąpić do postępowania, ponieważ Zamawiający, jak słusznie wskazał Wykonawca,
dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawcę będącego konsorcjum. Zamawiający wskazuje
dodatkowo, że w przypadku ubiegania się o Zamówienie przez konsorcjum, prawo wymaga
posiadania uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez wszystkich
konsorcjantów. W obszarze ubezpieczeń oznacza to posiadanie zezwolenia na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej w grupach odpowiadających ubezpieczeniom składającym
się na opis przedmiotu zamówienia.
29.

SIM pkt V tabela „zasad ogólnych" wiersz 5 „placówki medyczne" pkt 1 str. 7 Czy
Zamawiający w przypadku lokalizacji G-Z M gdzie Wykonawca nie posiada placówki medycznej
własnej lub współpracującej wyraża zgodę na realizacje usług w najbliższej lokalizacji gdzie
Zamawiający posiada placówki własne lub współpracujące?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania w Górnośląsko – Zagłębiowskiej
Metropolii co najmniej 5 placówek własnych.
30.

SIWZ pkt V tabela „zasad ogólnych" wiersz 6 „Maksymalny czas oczekiwania na wizytę"
pkt a) str. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnacje z wymagania zapewnienia dostępu
do usług pomocy doraźnej? Zgodnie z opisanymi wymaganiami np. pomoc kardiologiczna
wymaga ona uzyskania jej w ramach SOR z racji możliwego stanu zagrożenia życia? Do
udzielania świadczeń w ramach pomocy doraźnej dedykowane są działające przy szpitalach
SOR-y lub system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Placówki medyczne ambulatoryjne
często nie mają możliwości realizacji usług pomocy doraźnej przez wzgląd na panującą
sytuację epidemiologiczną oraz możliwość braku niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia
określnych działań.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymagania zapewnienia
dostępu do usług pomocy doraźnej. Jednocześnie wyjaśnia, że pomocą doraźną w
rozumieniu Zamawiającego jest sytuacja nagłego zachorowania, która powoduje, że pacjent
nie może czekać na planowaną wizytę (której czas oczekiwania został określony na 48h) i
musi być obsłużony bez zbędnej zwłoki, poza planami wizyt.
31.

SIWZ pkt V tabela „zasad ogólnych" wiersz 6 „Maksymalny czas oczekiwania na wizytę"
pkt b) str. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagania i uznanie, że dni robocze to
dni od poniedziałku do piątku a nie jak opisano od poniedziałku do soboty?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ pkt V tabela „zasad
ogólnych" wiersz 6
32.

SIWZ pkt V tabela „zasad ogólnych" wiersz 6 „Maksymalny czas oczekiwania na wizytę"
pkt b) -d) str. 7 Czy Zamawiający w przypadku konsultacji lekarskich uzna za spełnienie
wymagania, jeśli Wykonawca zapewni możliwość skorzystania z teleporady lekarskiej a
uprawniona osoba wyrazi zgodę na skorzystanie z takiej formy konsultacji?
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Odpowiedź: Zamawiający w przypadku konsultacji lekarskich uzna za spełnienie
wymagania, jeśli Wykonawca zapewni możliwość skorzystania z teleporady lekarskiej, a
uprawniona osoba wyrazi zgodę na skorzystanie z takiej formy konsultacji.
33.

SIWZ pkt V tabela „zakres opieki medycznej" odniesienie do wymogu „Pogotowie
ratunkowe i transport sanitarny" Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zapewnienia
wymogu realizacji usług pogotowia ratunkowego? Zapewnienie usług pogotowia ratunkowego
realizowane jest w sytuacja stanu zagrożenia życia, co wymaga błyskawicznej reakcji Zespołu
Ratownictwa Medycznego. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z
PSRM i wezwanie karetki poprzez kontakt z numerem alarmowym 112. Wymóg zapewnienia
usług pogotowia ratunkowego znacząca wpływa na ograniczenie ilości Wykonawców mogących
złożyć ofertę.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację w wymogu posiadania karetki
pogotowia ratunkowego w przypadku stanu zagrożenia życia. Zamawiający nadto zwraca
uwagę, że zapis SIWZ jest w tym zakresie jednoznaczny – Wykonawca zapewnia pogotowie
ratunkowe i transport sanitarny zgodnie z OWU, które posiada Wykonawca, zatem
Zamawiający nie precyzuje zakresu usług w ramach usług pogotowia ratunkowego i
transportu sanitarnego.
34.

SIWZ pkt V tabela „zakres opieki medycznej" odniesienie do wymogu „Pogotowie
ratunkowe i transport sanitarny" Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu w całości lub modyfikacji
zapisu na „Pogotowie ratunkowe lub transport sanitarny" Zgodnie z ogólnymi warunkami
Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapis SIWZ jest w tym zakresie jednoznaczny –
Wykonawca zapewnia pogotowie ratunkowe i transport sanitarny zgodnie z OWU, które
posiada Wykonawca. Zapis ten jest tożsamy z wnioskiem Wykonawcy.
35.

SIWZ pkt V tabela „zasady ogólne" vs „zakres opieki medycznej" Ambulatoryjna opieka
podstawowa i specjalistyczna ppkt b) i c). Wykonawca zwraca uwagę na rozbieżność w
wskazanych zapisach. Zamawiający zastrzega, „(...) że Ubezpieczony nie będzie zmuszony
deklarować przypisania w danym czasie wyłącznie do jednej lub kilku wybranych placówek",
przy czym definicja określająca zasady skorzystania z konsultacji lekarskiej jasno wskazuje na
ograniczenie dostępu do jednej lub wybranych placówek gdzie przyjmuje lekarz prowadzący
danego ubezpieczonego (tzw. przypisany) przez zapis „(...)dopuszczalna konieczność
uzyskania uprzednio skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub prowadzącego lekarza
specjalisty". Wykonawca wnosi o usuniecie zapisy ograniczającego dostęp do konsultacji
lekarskich przez wykreślenie zwrotu „(...) dopuszczalna konieczność uzyskania uprzednio
skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub prowadzącego lekarza specjalisty".
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Pracownik nie będzie zmuszony do deklarowania
do jednej placówki medycznej, tzn. będzie mógł swobodnie wybierać, do której placówki
medycznej chciałby się zgłosić po konkretną poradę lekarską. Jednocześnie Zamawiający
dopuszcza, że wskazane przez niego konsultacje u lekarzy specjalistów będą wymagać
uprzedniego skierowania od lekarza pierwszego kontaktu w ramach umowy ubezpieczenia.
Jeśli wykonawca nie będzie wymagał skierowania do żadnego specjalisty, to będzie spełniać
w tym zakresie zapisy SIWZ.
36.

SIWI pkt V tabela „zakres opieki medycznej" Diagnostyka badania z zakresu alergologii.
Czy Zamawiający dopuszcza i uzna warunek za spełniony przy zastosowaniu rozwiązanie, w
którym to zamiast pojedynczego skórnego testu alergicznego Wykonawca zapewni badanie w
ramach panelu skórne testy alergiczne - panelu pokarmowego, wziewnego czy mieszanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i uzna warunek za spełniony przy zastosowaniu
rozwiązania, w którym zamiast pojedynczego skórnego testu alergicznego Wykonawca
zapewni badanie w ramach panelu skórne testy alergiczne - panelu pokarmowego,
wziewnego czy mieszanego.
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37.

SIWI pkt V tabela „zakres opieki medycznej" Zamawiający dla części zagadnień
zakresowych wskazał, iż ich dostępność i realizacja jest zgodnie z OWU Wykonawcy. Czy w
przypadku, gdy w OWU Wykonawcy nie występuję procedury medyczne, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym a wiedza o ich braku jest powszechnie dostępna na stronie
Wykonawcy Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony mimo braku dostępu, co będzie
zgodne z OWU Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający określił, które procedury mogą być realizowane zgodnie z OWU
Wykonawcy. Zamawiający nie potwierdza rozumowania Wykonawcy, że w przypadku, gdy w
OWU Wykonawcy nie występują procedury medyczne, o których mowa w minimalnym
dopuszczającym zakresie ubezpieczenia a wiedza o ich braku jest powszechnie dostępna na
stronie Wykonawcy Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony mimo braku dostępu, co
będzie zgodne z OWU Wykonawcy. Zakres jakie procedury medyczne stanowić będą zakres
świadczeń jest ściśle określony w SIWZ. Wykonawca, który nie posiada danej procedury
medycznej nie spełnia oczekiwanego zakresu świadczeń określonych w SIWZ. Dla
powyższego nie ma znaczenia, że fakt o braku danej procedury jest powszechnie znany.
38.

SIWZ pkt V tabela „zakres opieki medycznej" Fizykoterapia Czy zamawiający zgodzi się na
wprowadzenie limitu ograniczającego ilość wykonywania zabiegów np. do min. 60 zabiegów w
ciągu 12 miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ograniczenie w ilości wykonania zabiegów do min. 60
zabiegów w ciągu 12 miesięcy, jednakże nie dopuszcza ograniczenia co do rodzaju tych
zabiegów, o ile będą one wynikały ze wskazań medycznych.
39.

SIWI pkt V tabela „zakres opieki medycznej" Ambulatoryjna opieka podstawowa i
specjalistyczna Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu wizyt dla konsultacji z
dietetykiem, psychologiem, psychiatrą, logopedą, przy czym Wykonawca nie ograniczały
możliwości skorzystania z usługi przez wymagalność dodatkowych skierowań od innych
lekarzy, co wydłub tylko czas na udzielenie pomocy w ramach konsultacji specjalistycznej? W
związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się usunąć część wskazanego zapisu o treści:
„Wykonawca nie może odmówić zgody na przystąpienie do ubezpieczenia, o ile osoba
deklarująca przystąpienie spełnia warunki określone w ofercie ubezpieczenia."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu wizyt dla konsultacji z
dietetykiem, psychologiem, psychiatrą, logopedą. Zamawiający nie wyraża jednak zgody na
wykreślenie zapisu „Wykonawca nie może odmówić zgody na przystąpienie do
ubezpieczenia, o ile osoba deklarująca przystąpienie spełnia warunki określone w ofercie
ubezpieczenia."
40.

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesłanie wykazu narażeń, którym podlegają
pracownicy. Prosimy o uzupełnienie załącznika przekazanego wraz z pytaniami.
Odpowiedź: Zamawiający podaje czynniki narażenia występujące u Zamawiającego.
- fizyczne - (m.in. hałas, wibracje, mikroklimat, promieniowanie elektromagnetyczne,
jonizujące, podczerwone, pyły przemysłowe)
- chemiczne - (m.in. substancje drażniące, uczulające, toksyczne, rakotwórcze, mutagenne)
- biologiczne - (m.in. bakterie, wirusy, grzyby).
41.

SIWZ pkt V str 7 - placówki medyczne - Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca nie
dysponował w Gliwicach placówką własną a jedynie placówkami współpracującymi z
Wykonawcą? Tak sformułowane wymaganie ogranicza ilość Wykonawców mogących
przystąpić do postępowania.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania w Gliwicach placówki
własnej. Jednoczenie nie podziela poglądu, aby wymóg ten ograniczał ilość Wykonawców
mogących przystąpić do postępowania.
42.

SIWZ pkt V str 7 - czas oczekiwania pkt e). - Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wydłużenie czasu realizacji wizyty u lekarza medycyny pracy z jednego do 3 dni? Czy
Zamawiający z racji obecnej sytuacji stanu pandemii i wynikających z niej obostrzeń w
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funkcjonowaniu placówek medycznych wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji wizyty u
lekarza medycyny pracy do 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w zakresie pkt V e) dotyczącego
maksymalnego czasu oczekiwania na wizytę u lekarza medycyny pracy.
43.

SIWZ pkt V ZAKRES OPIEKI MEDYCZNEJ MEDYCYNA PRACY ZASADY OGÓLNE Zamawiający nie może określać zakresu dla badania okresowego, gdyż jest to niezgodne ze
wskazówkami metodycznymi, które określają badania i konsultacje dla danego czynnika
szkodliwego, jaki występuje na danym stanowisku pracy. Wykonawca wnioskuje, aby w
sytuacji, gdy Zamawiający chciałby, aby jego pracownicy w ramach przeglądu stanu zdrowia
wykonali przy okazji badania okresowego wskazane badania profilaktyczne: • badanie przez
lekarza internistę • badanie okulistyczne • badanie laryngologiczne • analizę moczu, morfologię
krwi, OB., cukier • TSH i USG tarczycy • badanie cholesterolu całkowitego i trójglicerydów •
PSA dla mężczyzn • badanie ginekologiczne + cytologia u kobiet • EKG
Odpowiedź: Intencją zamawiającego jest, aby w zakresie opieki medycznej – medycyna
pracy znajdowały się wszystkie przewidziane i wymagane prawem konsultacje i badania,
oraz dodatkowo takie, które ze względu na stan zdrowia zostały zlecone przez lekarza
medycyny pracy.
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