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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/35/2017/1                                                                20.06.2017r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/35/2017 pn.: Dostawa dla SPWSZ w 
Szczecinie ambulansu typu B wraz z wyposażeniem w ramach leasingu operacyjnego z opcją 

wykupu oraz dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem w ramach leasingu operacyjnego z 

opcją wykupu 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), 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 oraz zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawców: 

 
ZESTAW 1 

 

1. Czy Zamawiający może umieścić na stronie postępowania lub przesłać na poniższy adres mailowy 

dokumenty finansowe za 2016r. i I kwartał 2017r. celem weryfikacji zdolności leasingowej. 

- bilans z rachunkiem wyników 

- badanie biegłego rewidenta za 2016r. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i zamieszcza przedmiotowe dokumenty na stronie internetowej 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „wyjaśnienia”, pod nazwą: Zał. nr 1 do Wyj. 1 – Bilans na 

2016-12-31, Zał. nr 2 do Wyj. 1 – Bilans SPWSZ 31.03.2017, Zał. nr 3 do Wyj. 1 – Rach. zysku i 

strat 2016-12-31, Zał. nr 4 do Wyj. 1 – RZiS SPWSZ 31.03.2017 i Zał. nr 5 do Wyj. 1 – opinia 

biegłego rewidenta 2016. 

 

2. Z uwagi na wymóg przeprowadzenia analizy finansowej przed złożeniem wiążącej oferty oraz na 

występujący w bieżącym tygodniu dzień wolny od pracy, Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie 

terminu złożenia ofert do 30.06.2017r. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin 
ich otwarcia w poniższy sposób: 

- termin składania ofert – z 23.06.2017r., do godz. 09:00 na 30.06.2017r., do godz. 

09:00, 
- otwarcie ofert – z 23.06.2017r. o godz. 09:30 na 30.06.2017r. o godz. 09:30. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści rozliczenie ubezpieczenia płatnego rocznie na podstawie noty księgowej (bez 

podatku VAT)? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 
samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

- termin składania ofert – z 23.06.2017r., do godz. 09:00 na 30.06.2017r., do godz. 

09:00, 
- otwarcie ofert – z 23.06.2017r. o godz. 09:30 na 30.06.2017r. o godz. 09:30. 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  
 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Termin składania ofert:      
1) Oferty należy składać do dnia 30.06.2017r., do godz. 09:00. 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2017r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
 
 

                                                                                                                       ZASTĘPCA DYREKTORA                             
                    ds. Ekonomicznych  

 
                                                                                                                    Małgorzata Szelągiewicz 


