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Egz. pojedynczy
umieszczono na stronie internetowej

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych
w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wzorowanego na przetargu nieograniczonym pod nazwą: 

„Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp informuje, że
do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania, które wraz z odpowiedziami zostały umieszczone poniżej:

Pytanie 1 z dnia 17.10.2019 r.
„Zgodnie z Rozdziałem 1- Opis przedmiotu zamówienia SWZIP „- pakiet A obejmuje: badanie lekarza upraw-
nionego do wykonywania zadań służby medycyny pracy, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, RTG
klatki piersiowej, EKG spoczynkowe, spirometria, audiogram, okulistę internistę, psychiatrę, ortopedę, laryngo-
loga, neurologa, kardiologa, stomatologa, psychologa;– pakiet B obejmuje inne badania niż wskazane w pakie-
cie A zlecone przez lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny pracy [...]
Proszę o informację jaki zakres badań ma być zrealizowany w placówkach w Bielsku-Białej i w Częstochowie
gdyż jest niespójność w opisie SWZIP:
W Rozdziale II pkt 2 Pakiet A jest napisane iż „...Dodatkowo Wykonawca może wskazać jako miejsce wykony-
wania przedmiotowych badań punkty znajdujące się w Bielsku – Białej lub Częstochowie pod warunkiem, iż Wy-
konawca wykaże możliwość wykonania wskazanych w tym pakiecie badań w tym jednym punkcie.” Sugerując że
chodzi a cały zakres wszystkich badań z pakietu A.
Natomiast w Rozdziale XI pkt. 2 ppkt. 2.2 b) zakres badań wykonywanych w placówce Bielsku-Białej i w Często-
chowie jest mniejszy i obejmuje: (badanie lekarza uprawnionego do wykonywania zadań służby medycyny pra-
cy, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, EKG spoczynkowe, spirometria, okulistę).
Proszę o wskazanie który zakres świadczenia usług w Bielsku-Białej i w Częstochowie jest poprawny.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż w Rozdziale I pkt 2 tytuł „Pakiet A” tiret pierwszy został opisany sposób wykonywa-
nia badań. Tym samym badania będą mogły być wykonywane:
- na terenie jednostki (Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji),
- na terenie jednostki (Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji) i na terenie miasta, w którym ma siedzibę Ko-
menda Miejska/Powiatowa Policji.
Ponadto dopuszcza się wykonywanie badań:
- na terenie jednostki (Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji),
- na terenie jednostki (Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji) i na terenie  miasta, w którym ma siedzibę Ko-
menda Miejska/Powiatowa Policji oraz na terenie miasta Katowice,
- na terenie  miasta Katowice,
W przypadku miast Bielsko-Biała i Częstochowa dopuszcza się wykonywanie badań::
- na terenie jednostki (Komendy Miejskiej),
-na terenie jednostki (Komendy Miejskiej) i miasta, w którym ma siedzibę Komenda Miejska,
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- na terenie jednostki (Komendy Miejskiej Policji) i na terenie  miasta,  w którym ma siedzibę Komenda Miejska
Policji oraz na terenie miasta Katowice,
- na terenie miasta Katowice.

Natomiast w Rozdziale XI pkt. 2 ppkt. 2.2 b) zostało opisane kryterium „kryterium B- świadczenie usług w jed-
nostce lub na terenie jednostki”, według którego punkty zostaną przyznane Wykonawcy, który będzie świadczył
usługi:
0,00 pkt za świadczenie usług wyłącznie na terenie miasta Katowice,
10,00 pkt  w zakresie miast Bielsko-Biała i Częstochowa za świadczenie wszystkich lub wymienio-

nej części usług z pakietu A na terenie jednostki (Komendy Miejskiej) i miasta, w którym ma
siedzibę Komenda Miejska oraz pozostałej części usług na terenie miasta Katowice.

20,00 pkt za świadczenie wszystkich lub wymienionej części usług z pakietu A na terenie każdej jednost-
ki (Komendy Miejskiej / Powiatowej Policji) i na terenie miasta, w którym ma siedzibę Ko-
menda Miejska/Powiatowa Policji oraz pozostałej części usług na terenie miasta Katowice.

Tym samym zapisy ujęte w SWZiP są poprawne i pozostają bez zmian.

Pytanie 2 z dnia 17.10.2019 r.
„Zwracamy się również z prośbą o skrócenie terminu płatności za fakturę do 14 dni, we wzorze umowy w § 9 pkt
4 stanowi o 30 dniowym terminie płatności.” 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności za fakturę do 14 dni.

wyk. w 1 egz. BB
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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