Szczecin, dnia 04.12.2015 r.
ZZ-2380-139/15

informacja na stronę internetową
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605), zwanej dalej „uPzp” na „świadczenie usług medycznych

z

zakresu

medycyny

pracy

dla

policjantów

i

pracowników

Policji

województwa

zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy
Głównej Policji oraz Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje odpowiednio :
a) wyjaśnienia do udzielonej odpowiedzi :
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi z dnia 1 grudnia 2015 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca
odpowiedzi na pytanie nr 2, która winna otrzymać następujące brzmienie: „Zamawiający informuje, iż lekarze
wszystkich specjalizacji wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą być w placówce
medycznej wskazanej przez Wykonawcę w pkt IX załącznika nr 1.1 odpowiednio 1.2 do SIWZ pn. Oferta cenowa,
co najmniej 4 godziny dziennie przez cały okres obowiązywania umowy – zgodnie z rozdziałem XIII ust. 1 lit. b
SIWZ.”
b) treść zapytania do SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 02.12.2015 r. wraz z wyjaśnieniami :
Pytanie
W § 2 ust. 1 pkt 1 Zamawiający pisze; „W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
„Zapewnienia udziału lekarza medycyny pracy, o którym jest mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy, uprawnionego
do przeprowadzania badań profilaktycznych w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy powołanych przez
Zamawiającego”. Jak często Zamawiający będzie zwoływał komisje, o których mowa powyżej?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie zwoływał Komisję bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisami art.23713 § 2 Kodeksu
Pracy, tj. nie rzadziej niż raz na kwartał.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 11.12.2015 r.
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.

