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Do uczestników postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (dalej: „ustawa Pzp”), pn. 

„świadczenie usług medycznych dla pracowników Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego”. 

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie 

Wykonawcy dotyczące Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), które wpłynęły do ww. 

postępowania oraz dokonuje modyfikacji SWZ, zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie 49 

Dotyczy SWZ ust. 7 pkt 7.2 podpunkt 7.2.3.2 

Szanowni Państwo, chcemy zauważyć, że  na warszawskim prywatnym rynku medycznym 

aktualnie nie ma dostępnych 10 placówek medycznych, które każda z nich zapewniałaby 

następujące specjalizację: internista, pediatra, alergolog, chirurg, dermatolog, ginekolog, 

okulista, neurolog, ortopeda, kardiolog, urolog, reumatolog. W związku z powyższym 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeżeli wykonawca zapewni łącznie powyższe specjalizacje w co najmniej 10 placówkach na 

terenie m. st. Warszawy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że uzna warunek opisany w pkt 7.2.3.2 SWZ za spełniony jeżeli 

Wykonawca zapewni łącznie powyższe specjalizacje w co najmniej 10 placówkach na terenie 

m. st. Warszawy.  

 

ZMIANA 12 

Zamawiający zmienia treść pkt. 7.2.3.2 SWZ nadając mu brzmienie:   

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje na terenie 

m. st. Warszawy co najmniej 10 placówkami leczniczymi Wykonawcy, w których przyjmuje co 

najmniej: internista, pediatra, alergolog, chirurg, dermatolog, ginekolog, okulista, neurolog, 

ortopeda, kardiolog, urolog, reumatolog.   
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Uwaga I – przez „placówkę medyczną” rozumie placówkę, w której prowadzona jest 

działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmiot 

wykonujący działalność leczniczą, wpisaną do rejestru prowadzonego dla podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej. 

Uwaga II – przez placówki lecznicze Wykonawcy należy rozumieć placówki własne 

Wykonawcy. Wykonawca wedle własnego wyboru wykaże na potwierdzenie spełnienia 

warunku placówki własne lub placówki udostępnione przez podmiot, na którego zdolność się 

Wykonawca powołuje. 

UWAGA III – Zamawiający nie wymaga aby w każdej placówce leczniczej Wykonawcy 

przyjmował każdy z wymienionych w warunku specjalistów. Każdy ze specjalistów 

wymienionych w warunku musi przyjmować na terenie m. st. Warszawy.”.   

 

 

Powyższe wyjaśnienie i modyfikacja SWZ stanowią jej integralną część i są wiążąca dla 

Zamawiającego i Wykonawców.  


