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Toszek, 27.09.2019 r. 

 
 

dotyczy: postępowania nr 19/PN/DEG/AS/2019 na szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry 

medycznej (pielęgniarki, lekarze) oraz szkolenie radzenia sobie ze stresem pracowników  

SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny 

Pracownik – Sprawny Szpital! 
 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie z dnia 26.09.2019 r. 

Pytanie 1 

Proszę o wyjaśnienie informacji związanej z dostarczeniem do Zamawiającego dokumentu wadium w 

postępowaniu 19/PN/DEG/AS/2019. 

Chodzi o wyjaśnienie zdania zawartego w rozdziale VII SIWZ „WADIUM” pkt. 6  

Składając ofertę w powyższym postępowaniu na warunkach opisanych m.in. w rozdziale VII SIWZ pkt 

3 – chodzi konkretnie o złożenie wadium w formie poręczenia udzielonego przez podmiot określony w 

art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości    

czyli złożenie wadium w formie dokumentu pod nazwą: „Oświadczenie Poręczyciela o udzieleniu 

poręczenia zapłaty wadium” – w myśl zapisu pkt 6 wspomnianego rozdziału SIWZ oraz pkt. 7 

niniejszego rozdziału, prosimy o precyzyjne wyjaśnienie w jaki sposób należy dostarczyć do 

Zamawiającego wspomniany dokument wadialny przy założeniu, że oferta wraz z kpl. wymaganych 

dokumentów będzie składana do Zamawiającego drogą pocztową-kurierem. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie  z zapisami Rozdz. VII pkt 6 wymaga złożenia wadium w formie oświadczenia 

poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium w oryginale w osobnej kopercie opatrzonej 

napisem „Wadium do przetargu 19/PN/DEG/AS/2019 na szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry 

medycznej (pielęgniarki, lekarze) oraz szkolenie radzenia sobie ze stresem pracowników SP ZOZ 

Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!” Na 

kopercie musi widnieć nazwa Wykonawcy, aby można było go zidentyfikować. Wadium musi być 

złożone, tak jak oferta, do terminu składania ofert tj. do dnia 02.10.2019 r. do godz. 09.00.   

Zamawiajacy infiormuje również, iż do poręczenia dołączyć należy umowę o udzielenie wsparcia 

(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) lub w poreczeniu podmiot go 

udzielający musi oświadczyć, że na dzień udzielenia poręczenia posiada taką umowe oraz określić 

identyfikujące ją dane (data zawarcia, numer itp.). 
 

 Z poważaniem: 
 

        Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
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