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Pilchowice dnia: 2021-06-30 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 

ul. Dworcowa 31 

44-145 Pilchowice 

 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

ODPOWIEDŹ  

NA ZAPYTANIE NR 3 i NR 4 WYKONAWCY  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego na ” Zarządzanie projektem pn.: "Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu 

Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach", realizowanym przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa 

w Pilchowicach w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej RPO WSL 

na lata 2014-2020 (nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20)” – znak sprawy 10/ZP/2021/Z. 
 

Zamawiający, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, udostępnia poniżej treść 

zapytania do zaproszenia wraz z wyjaśnieniami: 

Zapytanie nr 3: 

Niniejszym wnoszę o zmianę postanowień zapytanie ofertowego w zakresie dotyczącym ust. 5) 

Koordynacja i monitoring Projektu: 

Ponieważ zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie rozeznani rynku, czyli wartość zamówienia 

wynosi poniżej 50 000,00 zł netto (świadczy o tym brak publikacji ogłoszenia w Bazie 

konkurencyjności), a Zmawiający wymaga cyt. osobistego uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach w 

siedzibie Zamawiającego celem weryfikacji bieżących działań i ustalenia kolejnych. Spotkania odbywać 

się będą raz w tygodniu, czas trwania spotkania - do 8 godzin (wymóg ten dotyczy realizacji zamówienia 

w terminie do 30.06.2022 r.) oraz w przypadkach uzasadnionych według potrzeb Zamawiającego 

(dotyczy okresu do 30.06.2022 wraz z okresem trwałości projektu), świadczenie takiej usługi staje się nie 

możliwe do realizacji przez firmy spoza województwa śląskiego, gdyż wartość dojazdów przewyższa 

budżet projektu. 45 wyjazdów w okresie do 30.06.2021 oraz przez w każdym tygodniu prze 5 lat okresu 

trwałości. 

Tak skonstruowany stanowi  jawne ograniczenie konkurencyjności i dyskryminuje firmy spoza 

województwa śląskiego, mogące z powodzeniem świadczyć zamawianą usługę. 

Wnosimy o wykreślnie tego zapisu z zapytania ofertowego oraz umożliwienie uczestnictwa w 

postępowaniu firmom nie tylko lokalnym. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje treść Zaproszenia ofertowego w zakresie ust. 4.4. pkt.5), który po 

zmianie otrzymuje następujące brzmienie: 

  

5) Koordynacja i monitoring Projektu: 

➢ W okresie realizacji projektu tj. do 30.06.2022 r.: 

− osobistego uczestnictwa Wykonawcy w bezpośrednich spotkaniach odbywających się raz 

na miesiąc w dzień roboczy w siedzibie Zamawiającego w wymiarze do 8 godzin. W 

przypadku, gdy Zamawiający uzna, że spotkanie w danym miesiącu nie jest konieczne, wówczas 
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poinformuje o tym fakcie Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że 

spotkanie może odbyć się w innym miesiącu. 

− spotkań online z Wykonawcą w dni robocze oraz realizacji zadań za pośrednictwem dostępnych 

środków porozumiewania się na odległość uzgodnionych między Stronami - w zależności od 

potrzeb Zamawiającego. 

➢ w okresie trwałości projektu: 

− realizacji zadań za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość 

uzgodnionych między Stronami - w zależności od potrzeb Zamawiającego. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach - spotkania online z Wykonawcą. 

 

Zapytanie nr 4 

1. Jaka jest szacunkowa wartość zamówienia. 

      Odpowiedź Zamawiającego:  

     Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż 50 000,00 zł netto. 

 

2. Jakie inne dokumenty Zamawiający przyjmie w przypadku braku referencji na potwierdzenie 

faktu, ze usługi zostały zrealizowane należycie.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił referencje – na potwierdzenie 

należytego wykonania usługi. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, choć w praktyce 

dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie usług często nazywa się referencjami, 

niekoniecznie wymaganym  dokumentem będzie dokument o nazwie „referencja”. 

Zamawiający wymaga, aby z przedstawionego dokumentu wynikało, że usługi zostały 

wykonane należycie. Za takie dokumenty mogą zostać uznane np. pisemne potwierdzenia 

prawidłowego wykonania, protokoły odbiorów końcowych, a nawet pismo zlecającego 

wykonanie usługi, po zakończeniu realizacji zamówienia. Do zamawiającego należy 

ostateczna ocena, czy dany dokument jest wystarczającym potwierdzeniem prawidłowego 

wykonania zadania wykazywanego jako doświadczenie wykonawcy. 

 

Zamawiający, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, informuje o dokonaniu 

zmian w zapisach: 

➢ Zaproszenia do składania ofert,  

➢ wzorze umowy - Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

Na stronie internetowej postępowania www.szpital-pilchowice.pl zamieszczone zostają 

teksty jednolite ww. dokumentów, w których konieczne było wprowadzenie zmian. 

 

Powyższe zmiany powodują zmianę terminu składania ofert: 

Było: 

Do dnia 2021-07-02 do godz. 10:00 

Po zmianie jest: 

Do dnia 2021-07-07 do godz. 10:00 

 
Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla Wykonawców. 

 

 

 

 

Zamawiający: 

lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska 

http://www.szpital-pilchowice.pl/

