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DZP.26.16.6.2020 

WYKONAWCY 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: 
„Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów dializowanych w Szpitalu 

Czerniakowskim Sp. z o. o.” (nr sprawy: 16/2020). 

  

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania 

wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 

 

Pytanie Nr 1: 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego 16/2020 na usługę 

transportu pacjentów dializowanych zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza cenowego 

w sposób odzwierciedlający faktyczne potrzeby transportowe Zamawiającego. Faktyczne ilości 

transportów w dwie strony na podstawie zestawień z obecnie realizowanej umowy stanowią zaledwie 

ok 51% ilości podanej przez Zamawiającego w formularzu cenowym co wprowadza potencjalnych 

oferentów w błąd - średnia miesięczna liczba transportów w obie strony z obecnej umowy (na 

podstawie rozliczonych faktur) to 245 podczas gdy z formularza cenowego wynika liczba 481. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Nadmienić należy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy Pzp przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy do obowiązków Zamawiającego a nie 

Wykonawcy.  

 

W związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ oraz koniecznością udzielenia 

odpowiedzi z dochowaniem terminów wskazanych w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.  

Termin składania ofert upłynie w dniu 07-04-2020 roku o godzinie 10.00. 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07-04-2020 roku o godzinie 10.15. 

Równocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień 

publicznych informuje o modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 527048–N-2020 

z dnia 26.03.2020 r., w związku z ww. modyfikacją terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian. 

Z poważaniem 

 

Dr n. med. Dariusz Jabłoński 
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