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Puszczykowo, dnia 24 kwietnia 2017 r.  
Szp.12/9/1/17 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Szpitala w Puszczykowie 

 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, skierowane do Zamawiającego w dniu 24 kwietnia 2017 r. 
 
Pytanie 1 
Zamawiający w dziale XI Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w ust. 3 pkt. 2 b , określił 
warunek dysponowania przez wykonawców co najmniej 5 ambulansów typ - A. 
Czy ambulanse typ - B będą również honorowane przez Zamawiającego do realizacji tego zadania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w zakresie Części 2, poprzez wykazanie 
dysponowania łącznie 5 ambulansami typu A lub B. 
 
Pytanie 2 
Zamawiający w dziale XI Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w ust. 3 pkt. 2 a , określił 
warunek dysponowania przez wykonawców co najmniej 5 ambulansów typ - C. 
Czy ambulanse typ - B będą również honorowane przez Zamawiającego do realizacji tego zadania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę 
rozdz. XI ust. 3 pkt 2 lit. b, który otrzymuje brzmienie:  
Część nr 2: co najmniej 5 ambulansami typu A lub B – skonstruowanymi i wyposażonymi do transportu pacjentów, 
co do których nie przewiduje się, że zostaną pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, odpowiednimi 
do transportu jednego pacjenta lub kilku pacjentów (na noszach i/lub w fotelu (-ach))(…). 
 
Mając na uwadze wprowadzone zmiany do treści SIWZ, zostaje przedłużony termin składania ofert.  
Oferty należy składać do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00. 
Otwarcie ofert odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30. 


