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Do wszystkich Wykonawców,  

 
 

Pytania i odpowiedzi do SWZ  

Tytuł postępowania: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki 
medycznej. 

Znak sprawy:  ZP-2402-1/21 

Zamawiający:  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk 

Tryb udzielenia 
zamówienia: 

Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 
z późn. zm.) 

 
 

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, na wskazany w postępowaniu adres 
e-mail, wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Poniżej Zamawiający 
przedstawia treść pytania, jak również udzieloną odpowiedź: 
 

 
Pytanie nr 1 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie co Zamawiający rozumie poprzez „szczegółowy wykaz usług 
oferowanego przedmiotu zamówienia o którym mowa w dokumentach wymaganych do złożenia oferty ”? 
Czy jeżeli wykonawca przedłoży podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający uzna dokument za 
poprawny element oferty? 
 
Odp.:  Zamawiający nie narzuca Wykonawcom sposobu przygotowania szczegółowego wykazu usług 

oferowanego przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca może sporządzić odrębny dokument, 
jak również skorzystać z posiadanych przez siebie szablonów zwyczajowo stosowanych do 
ofertowania, może również zaoferować szerszy zakres usługi, niż wynika to z SOPZ. 
Zamawiający potwierdza, że jeżeli Wykonawca przedłoży podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia (tj. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ), Zamawiający 
uzna dokument za poprawny element oferty, w rozumieniu „szczegółowy wykaz usług oferowanego 
przedmiotu zamówienia”, niemniej jednak może to wymagać późniejszych wyjaśnień, bez możliwości 
zmiany treści złożonej oferty.  
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż aby uzyskać dodatkowe punkty w kryteriach oceny ofert, 
które zostały zasygnalizowane w SOPZ, oferta wraz z załącznikami powinna jednoznacznie wskazywać, 
czy Wykonawca oferuje zakres usług fakultatywnych wskazanych w SOPZ (dodatkowa punktacja), 
oraz potwierdzać, że Wykonawca oferuje pełny zakres usług obligatoryjnych.  
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. V SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego 
określenia zaoferowanych w ofercie usług, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny rodzaj 
i zakres usługi. 

 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowi jej integralną część. 
Z uwagi na ich zakres, charakter oraz termin zadania pytania oraz udzielenia odpowiedzi nie wpływają na 
konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy 
składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 

 


		2022-01-05T09:47:16+0100
	Piotr Romuald Lipkowski




