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Puszczykowo, dnia 22 grudnia 2016 r.  
Szp.12/32/1/16 
 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: 

 
Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, udziela odpowiedzi na 
zapytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu, skierowane do Zamawiającego w dniu 22 grudnia 2016 r. 
 
 
Pytanie 1 
Jak dokładnie wygląda sprzedaż stały kart parkingowych? Jaka jest ich ilość, cena, zasady sprzedaży, kto je wydaje? 
Odpowiedź:  
Zasady dzierżawy powierzchni parkingowej zostały określone w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia – wzór umowy 
powierzchni parkingowej. Sprzedaż i wydawanie kart parkingowych jest prowadzone przez pracowników 
Wykonawcy. Obecnie jest wydanych około 180 stałych kart parkingowych. 
 
Pytanie 2 
Jak dokładnie wyglądają opłaty za karty dla Szpitala? Czy cena za jaką sprzedajemy karty jest taka sama za jaką 
musimy zapłacić szpitalowi? Czy zostaje nam z tego jakaś marża? 
Odpowiedź:  
Zasady dzierżawy powierzchni parkingowej zostały określone w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia – wzór umowy 
powierzchni parkingowej.  
 
Pytanie 3 
Czy z parkingu korzystają wyłącznie użytkownicy kart stałych? Czy jest też oddzielna sprzedaż wjazdówek 
jednorazowych? Jeśli tak to jak taka sprzedaż wygląda? 
Odpowiedź:  
Z parkingu korzystają zarówno posiadacze kart stałych jaki i osoby na zasadach wjazdówek jednorazowych. 
Sprzedażą i wydawaniem kart stałych oraz wjazdówek jednorazowych zajmują się pracownicy Wykonawcy. 
 
Pytanie 4 
Czy pracownik ochrony obraca pieniędzmi związanymi z obsługą parkingu? 
Odpowiedź:  
Sprzedażą i wydawaniem kart stałych oraz wjazdówek jednorazowych zajmują się pracownicy Wykonawcy. 
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Pytanie 5 
Czy jest potrzeba zakupu kasy fiskalnej? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z informacją od Wykonawcy ewidencjonuje on obrót kasą rejestrującą. 
 
Pytanie 6 
Ile jest miejsc parkingowych na terenie parkingu?  
Odpowiedź:  
Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, jest około 140 miejsc parkingowych. 


