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Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego 

Sprawa nr 33/2011/EEZP/IŻ 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie zadań 

 
 służby medycyny pracy dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 

 

WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Wykonywanie zadań służby medycyny pracy dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 1 
 
„Zgodnie z treścią SIWZ (pkt. II, ad. C, p.pkt. 1, str. 4), w jaki sposób w ocenie 
Zamawiającego należy obliczać odległość (nie większą niż 5 km), pomiędzy przychodniami 
Wykonawcy, a bramą główną Zakładu Górniczego Sobieski, 43-600 Jaworzno,  
ul. Sulińskiego 2 i Zakładu Górniczego Janina, 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23. 
Czy przedmiotowa odległość należy obliczać wzdłuż linii prostej biegnącej od bram głównych 
siedziby Zakładu Górniczego dom przychodni, czy też zgodnie z przebiegiem dróg 
publicznych stanowiących, najkrótszą drogę dojazdową pomiędzy siedzibą Zakładu 
Górniczego, a przychodnią.” 
 
Odpowiedź: 
 
Odległość pomiędzy przychodniami Wykonawcy, a bramą główną Zakładu Górniczego 
Sobieski, 43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2 i Zakładu Górniczego Janina, 32-590 Libiąż,  
ul. Górnicza 23 należy obliczać zgodnie z przebiegiem dróg publicznych, stanowiących 
najkrótszą drogę dojazdową pomiędzy siedzibą Zakładu Górniczego a przychodnią. 
 
 
Pytanie nr 2 
 
„Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ (pkt. II, p.pkt. 3, str. 19), czy w ocenie 
Zamawiającego cena jednostkowa szczepienia Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW  
typu B), dla pracowników narażonych zawodowo ma obejmować wszystkie trzy etapy 
szczepienia (tj. trzy dawki), czy też cena jednostkowa ma obejmować wyłącznie jeden etap 
(tj. jedną dawkę).” 
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Odpowiedź: 
 
Cena jednostkowa szczepienia WZW typu B dla pracowników narażonych zawodowo ma 
obejmować pojedynczą dawkę wraz z usługą medyczną. 
 
 
Kopia a/a 

 


