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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

 

EP/220/15/2020/2              Szczecin, dnia 26.03.2020 r. 

                              

 

WYJAŚNIENIE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/15/2020 pn. Świadczenie usług w 
zakresie transportu osób dializowanych  w Stacji Dializ dla  SPWSZ w Szczecinie  

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2019 r., poz.1843), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 

j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 

 

ZESTAW 1  

 

Pytanie nr 1 

1) Proszę o udostępnienie przez zamawiającego obecnego harmonogramu dializ- chodzi głównie o ilość osób na 

danej zmianie  

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający przedstawia obecny (na dzień 20.03.2020 r.) harmonogram tygodniowy ilości osób 

dializowanych w Stacji Dializ  w SPWSZ w Szczecinie z podziałem na: 

przewóz osób dializowanych Busem (w zakresie objętym przedmiotem, - dalej „Bus”),  

karetką (dalej: „Karetka”) 

samochodem prywatnym (dalej: „ Sam. Prywatny”) 

osób hospitalizowanych (dalej: „Szpital), 

gdyż dane te mają wpływa na korekty harmonogramu tygodniowego obejmującego przedmiot 

zamówienia wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 

 

PONIEDZIAŁEK 

Zmiana I 
- ilość osób 

Zmiana II 
- ilość osób 

Zmiana III 
- ilość osób 

Zmiana IV 
- ilość osób 

Ogółem 
 ilość 
osób  

 
Bus – 13 
Karetka- 1 
Sam.Prywatny -3 

 
Bus – 10 
Karetka- 4 
Sam. Prywatny -3 

 
Bus – 6 
Karetka- 0 
Sam. Prywatny -3 

 
Bus – 0 
Karetka- 0 
Sam. Prywatny -0 

 
29 
5 
9 

 
Szpital- 1 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 1 

 
Szpital -0 

 
2 

 
 
 
 
 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

 

 

 

Lokalizacje:              71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4                      70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11 
                                 Centrala: 91 813 90 00                                  Centrala: 91 442 72  00, 91 442 72 13 
                                 Fax.        91 813 90 09                                  Fax.        91 462 04 94                                                                                                 
 

 
 

 

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl 

NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 

Numer rejestrowy w BDO 000028674 
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739 

 

  
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

 
WTOREK 

Zmiana I 
- ilość osób 

Zmiana II 
- ilość osób 

Zmiana III 
- ilość osób 

Zmiana IV 
- ilość osób 

Ogółem 
 ilość 
osób  

 
Bus – 10 
Karetka- 1 
Sam. Prywatny -4 

 
Bus – 13 
Karetka- 1 
Sam. Prywatny -1 

 
Bus – 8 
Karetka- 0 
Sam. Prywatny  -2 

 
Bus – 0 
Karetka-0  
Sam. Prywatny  -3 

 
31 
2 
10 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 0 

 
Szpital -0 

 
0 

 
ŚRODA 

Zmiana I 
- ilość osób 

Zmiana II 
- ilość osób 

Zmiana III 
- ilość osób 

Zmiana IV 
- ilość osób 

Ogółem 
 ilość 
osób  

 
Bus – 13 
Karetka- 1 
Sam. Prywatny -2 

 
Bus – 7 
Karetka- 4 
Sam. Prywatny -1 

 
Bus – 6 
Karetka- 0 
Sam. Prywatny -3 

 
Bus – 0 
Karetka- 0 
Sam. Prywatny -0 

 
26 
5 
6 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 1 

 
Szpital -0 

 
1 

 
CZWARTEK 

Zmiana I 
- ilość osób 

Zmiana II 
- ilość osób 

Zmiana III 
- ilość osób 

Zmiana IV 
- ilość osób 

Ogółem 
 ilość 
osób  

 
Bus – 11 

Karetka- 1 
Sam. Prywatny -2 

 
Bus – 10 

Karetka- 2 
Sam. Prywatny -2 

 
Bus – 8 

Karetka- 0 
Sam. Prywatny -1 

 
Bus – 0 

Karetka-0  
Sam. Prywatny -0 

 
29 

3 
5 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 0 

 
Szpital -0 

 
0 

      
PIĄTEK 

Zmiana I 
- ilość osób 

Zmiana II 
- ilość osób 

Zmiana III 
- ilość osób 

Zmiana IV 
- ilość osób 

Ogółem 
 ilość 
osób  

 
Bus – 12 
Karetka- 1 
Sam. Prywatny -6 

 
Bus – 9 
Karetka- 2 
Sam. Prywatny -3 

 
Bus – 7 
Karetka- 0 
Sam. Prywatny -2 

 
Bus – 0 
Karetka- 0 
Sam. Prywatny -1 

 
28 
3 
11 
 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 1 

 
Szpital -0 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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SOBOTA 

Zmiana I 
- ilość osób 

Zmiana II 
- ilość osób 

Zmiana III 
- ilość osób 

Zmiana IV 
- ilość osób 

Ogółem 
 ilość 
osób  

 
Bus – 11 
Karetka- 1 
Sam. Prywatny -2 

 
Bus – 13 
Karetka- 2 
Sam. Prywatny -0 

 
Bus – 6 
Karetka- 0 
Sam. Prywatny -3 

 
Bus – 0 
Karetka- 0 
Sam. Prywatny -1 

 
30 
3 
5 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 0 

 
Szpital -0 

 
0 

 
NIEDZIELA 

Zmiana I 
- ilość osób 

Zmiana II 
- ilość osób 

Zmiana III 
- ilość osób 

Zmiana IV 
- ilość osób 

Ogółem 
 ilość 
osób  

 
Bus – 6 
Karetka-0  
Sam. Prywatny -3 

 
Bus – 6 
Karetka- 0 
Sam. Prywatny -1 

 
Bus – 0 
Karetka- 0 
Sam. Prywatny -0 

 
Bus – 0 
Karetka- 0 
Sam. Prywatny -0 

 
12 
0 
4 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 0 

 
Szpital- 0 

 
Szpital -0 

 
0 

 

Pytanie nr 2 

2) Proszę o podanie ilości km jaka będzie wykonywana dziennie przy obecnym harmonogramie dializ  

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie rozlicza harmonogramu w oparciu o ilość przejechanych kilometrów, tylko w 

oparciu o: 

1) Stawkę ryczałtową za przewóz osób dializowanych wg harmonogramu („wyjazd”), zgodnie z 

wymogami Zamawiającego zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ w granicach 

administracyjnych Miasto Szczecin- Stacja Dializ  i  z powrotem; 

2) Stawkę ryczałtową za przewóz osób dializowanych wg harmonogramu („ wyjazd”), zgodnie z 

wymogami Zamawiającego zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ  poza granicami  

administracyjnymi Miasto Szczecin na terenie województwa zachodniopomorskiego do Stacji 

Dializ (odległość w granicach 20-60 km) i z powrotem. 

Szacunkową ilość wyjazdów w okresie 14 m-cy wskazano w Załączniku nr 2A do SIWZ Oferta 

asortymentowo-cenowa: 

1)  w granicach administracyjnych Miasto Szczecin- Stacja Dializ  i  z powrotem – 8 960 wyjazdów; 

2) poza granicami administracyjnymi Miasto Szczecin na terenie województwa 

zachodniopomorskiego do Stacji Dializ (odległość w granicach 20-60 km) i z powrotem – 2 464 

wyjazdy. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż sposób rozliczania usługi został przedstawiony w Załączniku 

nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.5 oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy - 

§ 3 Rozliczenie i Wynagrodzenie Wykonawcy. 

 Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż stawka za kilometr obowiązuje wyłącznie w sytuacji zaistnienia 

Usługi dodatkowej (w sytuacjach losowych) – Przewóz osób dializowanych poza harmonogramem, 

zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1.4. Szacunkowa 

ilość kilometrów w okresie 14 m-cy wynosi 1120 km 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie nr 3 

3) Za jakie ceny obecny wykonawca realizuje usługę ? 

ODPOWIEDŹ:  

W odniesieniu do zadanego pytania Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującą umową: 

1) Opłata za transport jednej osoby z miejsca zamieszkania /pobytu do Stacji Dializ i po zabiegu 

dializy przewiezienie osoby dializowanej z powrotem do miejsca zamieszkania/pobytu w 

granicach administracyjnych Gminy Miasto Szczecin, wynosi: 48,00 zł brutto  (słownie: 

czterdzieści osiem 00/100 złotych) 

2) Opłata za transport jednej osoby z miejsca zamieszkania /pobytu do Stacji Dializ i po zabiegu 

dializy przewiezienie osoby dializowanej z powrotem do miejsca zamieszkania/pobytu poza 

granicami administracyjnymi Gminy Miasto Szczecin, wynosi: 54,00 zł brutto  (słownie: 

pięćdziesiąt cztery 00/100 złotych) 

3) Usługi dodatkowe - w sytuacjach wyjątkowych/losowych Zamawiający zleci Wykonawcy 

świadczenie usługi dodatkowej, poza harmonogramem wg stawki za 1 kilometr, która wynosi 

brutto: 2,50 zł, (słownie: dwa 50/100 złotych) 

 

 

ZESTAW 2  

 

Pytanie nr 1 

Czym wg Zamawiającego jest usługa podobna? Czy jest to np przewóz grupy znajomych w ilości 6 osób w ciągu 

ostatniego roku? Czy jest to np incydentalny przewóz 6 kupców aut? Czy usługa podobna to przewóz zespołu 

transplantologów w niemożliwej do określenia ilości osób w nie znanym czasie, przewozy takie nie były wg 

harmonogramu tylko na wezwanie w zależności od potrzeb wyjazdów tych nie było wcale w skali miesiąca bądź 

było kilka? Czy też Zamawiający uzna za usługę podobną przewóz osób dializowanych na dializy zgodnie z 

harmonogramem dla Zamawiającego SPWSZ lub innej stacji dializ w Polsce? Proszę o konkretne wskazanie 

która usługa z ww jest wg Zamawiającego usługą podobną. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków wraz z potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia, pkt 1 ppkt 2 c) I. usługa 

podobna, polega na świadczeniu przez okres minimum 12 miesięcy w sposób nieprzerwany usługi 
przewozu osób, polegającej na przewozie grupy minimum 6 osób.  

 

Pytanie nr 2 

Dlaczego Zamawiający modyfikuje SIWZ w stosunku do wcześniejszego postępowania poprzez zapis i wymóg 

wykazania wykonania usługi podobnej dla 6 osób, w poprzedniej SIWZ był zapis 7 osób. Czy Zamawiający 

zorientował się, że obecny Wykonawca nie spełniał tego wymogu i w związku z tym zmienił SIWZ na korzyść 

obecnego wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wskazuje, iż postępowanie przetargowe, znak sprawy: EP/220/103/2019  na 

świadczenie usług w zakresie transportu osób dializowanych w Stacji Dializ w SPWSZ w Szczecinie 

zostało unieważnione, zatem określone w nim warunki udziału w postępowaniu nie są wiążące ani 

dla Zamawiającego ani dla wykonawców.  

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie nr 3 

 Czy Zamawiający ma zobowiązania wobec obecnego wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ:  

Pytanie nie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych: 

„Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (….)”. 

 

Pytanie nr 4 

Czym Zamawiającego ma przekonać do wiarygodności i rzetelności  spełnianie wymogu wykonania usługi 

podobnej poprzez wykazanie,że w ostatnich 12 miesiącach wykonawca wykonywał usługę podobną dla 6 osób. 

Postępowanie określone i opisane w SIWZ wymaga wykonania na codzień usługi przewozu osób dializowanych 

zgodnie z harmonogramem w ilości min 30 osób w ciągu doby i taki zapis da gwarancję dla Zamawiającego,że 

do postępowania przystąpią wykonawcy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz właściwy potencjał 

techniczny. Usługa przewozu osób dializowanych jest usługa odpowiedzialną i powinna wykluczyć 

przypadkowych wykonawców nie posiadających odpowiedniego doświadczenia i niekiedy własnego pojazdu. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zgodnie z rozdziałem VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia, pkt 3 b), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Wymagana wiedza i 

doświadczenie, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że formułując warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

zdolności technicznej i zawodowej, w zakresue wymaganego doświadczenia wykonawcy, miał na 

uwadze wynikający z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp nakaz określenia warunków udziału w 

postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny 

do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia oraz wyrażenia swoich wymagań jako minimalnych poziomów zdolności. 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, że za minimalne poziomy zdolności 

należy uznać takie wartości, wielkości lub wymagania, które nie mogą utrudniać uczciwej 

konkurencji (umożliwiać ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego tylko jednemu 

wykonawcy lub wąskiemu gronu wykonawców, podczas gdy zamówienie mogliby należycie 

wykonać także inni wykonawcy). Minimalny poziom wymagań postawionych przez zamawiającego 

nie powinien przy tym prowadzić do eliminacji z postępowania wykonawców zdolnych do realizacji 

zamówienia. Zamawiający uznaje, że treść analizowanego warunku udziału w postępowaniu 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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określa minimalne doświadczenie, którego posiadanie przez wykonawcę daje rękojmie należytego 

wykonania zamówienia udzielanego w niniejszym postępowaniu, a przy tym nie skutkuje 

nieuprawnionym ograniczeniem konkurencji.  

  

Pytanie nr 5 

Proszę o wskazanie w Przepisach Ruchu Drogowego przez Zamawiającego zwolnienia z obowiązku w zakresie 

przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych? Tylko pojazd z wpisem przez uprawnionego 

diagnostę  w dowodzie rejestracyjnym upoważnia i daje możliwość przewozu osoby poruszającej się na wózku 

inwalidzkim bądz niepełnosprawnej do przewozu takim autem, auto z wpisem samochód osobowy zgodnie z 

przepisami nie jest pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Czy w związku z tym 

Zamawiajacy będzie wymagał od wykonawców przedstawienia pojazdu z takim wpisem i tym samym 

respektował Prawo Ruchu Drogowego czy też będzie   akceptował łamanie prawa, a jedynym wyznacznikiem  

spełnia nie spełnia będą  foldery,broszury,zdjęcia i inne ogólnodostępne materiały reklamowe producentów 

pojazdów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że nie będzie modyfikował SIWZ w zakresie wskazanym przez 

Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca zastrzega, iż na etapie realizacji umowy w sprawie 

zamówienia publicznego będzie weryfikował spełnianie przez wybranego Wykonawcę wszelkich 

wymagań dotyczących pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia, wynikających z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

Pytanie nr 6 

Pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z Prawem Ruchu Drogowego muszą posiadać 

homologację i spełniać normę na wykonaną zabudowę, wykonanie zabudowy sposobem "domowym" nie 

uprawnia do legalnego korzystania z takiej zabudowy, taka zabudowa musi posiadać homologację i zostać 

odebrana przez właściwą stację diagnostyczną. Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia badania 

technicznego dot zabudowy oraz homologacji profesjonalnej firmy wykonującej takie zabudowy do przewozu 

osób niepełnosprawnych? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wskazuje, że nie będzie modyfikował SIWZ w zakresie wskazanym przez 

Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca zastrzega, iż na etapie realizacji umowy w sprawie 

zamówienia publicznego będzie weryfikował spełnianie przez wybranego Wykonawcę wszelkich 

wymagań dotyczących pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia, wynikających z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Pytanie nr 7 

Zamawiający wymaga do wykonania tego zadania 2 pojazdów, wymaga również od wykonawców pojazdów 

zastępczych ale nie wymaga przedstawienia jakie to pojazdy konkretnie będą. Wnoszę o zmianę w SIWZ aby 

wykonawcy przedstawili konkretne auto 9osobowe jak również pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych 

którymi będzie wykonywał usługę podczas awarii pojazdów podstawowych wpisanych w wykazie potencjał 

techniczny. Ten zapis da gawarant Zamawiajacemu,że faktycznie wybrany wykonawca jest firmą profesjonalną i 

w razie awarii, wypadku czy też usług serwisowych będzie świadczył usługę w sposób należyty. Z ostrożności 

tylko wskazać należy,że pojazdy wykonawcy w ilości szt 2 tak jak oczekuje tego Zamawiający to stanowczo za 

mało biorąc pod uwagę fakt,że osoby są dializowane 7 dni w tygodniu w systemie całodobowym i nie ma 

fizycznej możliwości żeby taka usługa została wykonana należycie 2 pojazdami. 

ODPOWIEDŹ:  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

➢ w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt 5.4: 

„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość wykonania usług i zabezpieczyć pojazd 

zastępczy w razie awarii pojazdu podstawowego. Pojazd zastępczy musi spełniać wymagania 

Zamawiającego wskazane w pkt 4.2.” 

➢ w załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy  - § 2 Wykonywanie Umowy, ust. 2 pkt 13: 

„ zapewnienia ciągłości realizacji Usług, poprzez posiadanie dostępu do pojazdu zastępczego, 

spełniającego warunki zamówienia. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego (w ciągu 30 minut) zapewnienia innego środka transportu 

spełniającego wymogi wskazane w załączniku nr 3 do Umowy ”. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający określa jaką stawkę Vat ma przyjąć wykonawca skoro tak dla usługi wykonywanej pojazdem 

osobowym zgodnie z polskim prawem skarbowym jest to 8% przy przewozie osób chodzących, ale przy 

wykonaniu usługi pojazdem do przewozu osób niepełnosprawnych jest to stawka ZW, w jaki sposób 

Zamawiający zamierza zgodnie z prawdą i prawem rozliczyć tą usługę? 

ODPOWIEDŹ:  

Wykonawca do wyceny ofert winien zastosować stawkę podatku VAT aktualną na dzień, w którym 
upływa ostateczny termin składania ofert. Zgodnie z poglądem zaprezentowanym przez Krajową 

Izbę Odwoławczą m.in. w wyroku z dnia 17 lipca 2018r. KIO 1299/18 - "Nie ulega wątpliwości, że 

Zamawiający przygotowując postępowanie powinien pozyskać wiedzę, jaka jest właściwa stawka 
podatku VAT w danym zamówieniu, nie zwalnia to jednak wykonawców, jako profesjonalistów, z 
ustalenia ze swej strony, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na zasadach uczciwej konkurencji 
właściwej stawki podatku VAT i jej zastosowania przy obliczaniu ceny oferty, tym bardziej, jeżeli 
Zamawiający nie określił tej stawki w SIWZ, jak też nie zwalnia wykonawców z obowiązku 
wykazania poprawności swoich ustaleń w tym zakresie, zarówno w toku postępowania, jak też na 
etapie realizacji zamówienia."  
Mając na uwadze zmienność przepisów prawa podatkowego, w tym w zakresie stawek 
preferencyjnych, Zamawiający nie może w odpowiedzialny sposób odpowiedzieć na zadane przez 

Wykonawcę pytanie. Pytanie Wykonawcy w istocie jest zapytaniem w przedmiocie wykładni 
przepisów prawa podatkowego, w ich brzmieniu obowiązującym na dzień składania ofert, którego 

ani Zamawiający ani Wykonawca nie zna, nie zaś wnioskiem o interpretację niejasnych treści 

SIWZ.  
 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiajacy uregulował już należności poprzedniemu wykonawcy za październik,listopad,grudzień? W 

poprzednim postępowaniu Zamawiający skłamał,że nie posiada zaległości w płatnościach wobec wykonawców. 

ODPOWIEDŹ:  

Pytanie nie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych: 

„Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (…..)”. 
 
DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                  w Szczecinie 

  Małgorzata Usielska 
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