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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 221000 
euro na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów, krwi, preparatów krwiopochodnych i 
materiałów biologicznych (Grupa 1 i 2) oraz transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym 
wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej (Grupa 3) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV 
60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego; 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie 
specjalistycznego transportu drogowego osób. 

 
Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT 2 / 2018   Nr ogłoszenia -  655890-N-2018 z dnia 2018-11-30r.  

 

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Zamawiający w dodatku nr 2 do SIWZ, GRUPA 3 „Opis przedmiotu zamówienia” pisze: „Świadczenie usług w 
zakresie transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu 
medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na okres 6 miesięcy – CPV 60.11.20.00-6 
– usługi w zakresie publicznego transportu drogowego”. Czy czas umowy obejmujący usługę w zakresie 
transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w 
ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest na okres 6 czy 
12 miesięcy ? Prosimy o wniesienie poprawek do wyżej wymienionej pomyłki. 

Odpowiedź: Zamawiający koryguje, nastąpiła omyłka pisarska wykreśla się zapis ,, na okres 6 miesięcy” w 
dodatku nr. 2 i 3.1 do SIWZ. Okres realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy. 

2. Zamawiający w dodatku nr 2 do SIWZ, GRUPA 3, punkt f) wymaga, by pojazd spełniał wymogi normy PN EN 
1789. Norma ta określa zarówno zabudowę, jak i wyposażenie medyczne pojazdu. W związku z tym, w celu 
porównywalności Ofert, wnosimy o określenie klasy międzynarodowej pojazdu, jaki ma podstawić 
Zamawiający. Odpowiednio czy ma to być pojazd klasy A1, A2, B lub C. 

Odpowiedź: Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową zapewni Wykonawca. 

3. Ponieważ norma określa – jako wymóg obligatoryjny- wyposażenie medyczne, zgodne z klasą 
międzynarodową pojazdu (a1, a2, b lub c)  czy Oferent na dzień składania ofert ma posiadać aktualne 
paszporty medyczne na cały oferowany sprzęt i wyposażenie medyczne, zgodnie z przytoczoną normą, 
zgodnie z klasą pojazdu jakiej wymagać będzie Zamawiający. 

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r. 
Nr 107, poz. 679 z późn. zm. Zamawiający wymaga dla grupy 1 i 2. 

4. Czy Oferent ma dołączyć do Oferty potwierdzające spełnienie przez pojazd i wyposażenie medyczne normy 
PN EN 1789? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

5. Czy zaoferowany pojazd ma posiadać sygnalizację uprzywilejowania w ruchu drogowym oraz zgodę MSWiA 
na użytkowanie pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym? 

Odpowiedź: Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową zapewni Wykonawca. 
Zamawiający wymaga dla grupy 1 i 2.  

6. Czy Oferent ma być podmiotem leczniczym ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

7. Prosimy o podanie maksymalnej ilości pojazdów przeznaczonych do realizacji każdego zadania. 

Odpowiedź: Grupa 1 i 2: § 3. ust. 3 SIWZ: Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką liczbą środków 
transportu sanitarnego, aby zapewnić Zamawiającemu ciągłość wykonywania usługi. Grupa 3 jeden pojazd 
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+ jeden kierowca. 

8. Czy Oferent winien potwierdzić uprzywilejowanie pojazdu dla każdego zadania dołączając decyzję 
departamentu Koncesji i zezwoleń MSWiA w tym zakresie, dla oferowanego pojazdu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Wzór umowy dodatek 3: §4 Zleceniobiorca wyraża zgodę na 
poddanie się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 
sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. 
poz.581 z późn. zm.), w zakresie wynikającym z zawartej umowy. 

9. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z częścią §3, pkt. 1 SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” (GRUPA 3), 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy jedynie kierowcy oraz pojazdu natomiast sanitariusza/ratownika/lekarza 
(w zależności od potrzeb) zapewnia Zamawiający? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

10. Czy Wykonawca ma obowiązek prowadzić dezynfekcję pojazdów przy pomocy wyspecjalizowanych urządzeń 
lub jeśli ich nie posiada mieć zawartą umowę na dezynfekcję z podmiotem zewnętrznym? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dezynfekcji pojazdów. 

11. Czy Zamawiający potwierdza, iż za realizacje usługi „GRUPA 3” „Świadczenie usług w zakresie transportu 
sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce” miesięczne wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie 
sfinansowane w formie ryczałtu ? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

12. Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania oferty przebieg pojazdów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie ogranicza. Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową 
zapewni Wykonawca. 

13. Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania wiek pojazdów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie ogranicza. Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową 
zapewni Wykonawca. 

 

 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                Jerzy Kułakowski 
                    

                


