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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 18.10.2019 r.
„Zał. nr 3 do SWZiP – Formularz cenowy pkt XI. Udział lekarza w posiedzeniu Komisji BHP
Czy punkt ten dotyczy posiedzenia Komisji BHP wyłącznie w KWP Katowice czy również w Jednostkach KMP
i KPP?”
Odpowiedź:
Punkt IX formularza cenowego stanowiącego zał. nr 3 do SWZiP dotyczy posiedzeń Komisji BHP organizowa-
nych w jednostkach Policji (KWP, KMP, KPP) garnizonu śląskiego, w których uczestniczy lekarz na zaproszenie
kierownika danej jednostki.

Pytanie 2 z dnia 18.10.2019 r.
„Zał. nr 3 do SWZiP – Formularz cenowy pkt X. Szczepienia ochronne
Proszę o uściślenie „cena zawiera koszt szczepionki + usługa” - czy stwierdzenie to zawiera koszt szczepionki
i wykonanego szczepienia przez uprawnioną pielęgniarkę, czy również badanie lekarskie kwalifikujące do tego
szczepienia.” 
Odpowiedź:
Punkt X formularza cenowego stanowiącego zał. nr 3 do SWZiP dotyczy ogólnego kosztu szczepienia, a więc
ceny szczepionki,  badania  lekarskiego  kwalifikującego pacjenta  do  szczepienia  oraz  wykonania  szczepienia
przez uprawnioną pielęgniarkę.

Biorąc pod uwagę powyższe termin składania ofert  w dniu wczorajszym został  przesunięty i  upływa
w dniu 25.10.2019 r. o godzinie 09:00, tym samym otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.10.2019 r. o godzinie
09:30
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