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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 oraz pacjentów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (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) transportu
sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym, kierowcą + pomocnik pacjentów niechodzących do stacji
dializ (Grupa 4) 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 / 2019 Nr ogłoszenia - 635390-N-2019 z dnia 2018-12-12r.
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z Dodatkiem nr 2 do SIWZ SPZOZ TRANSPORT / 2019, GRUPA
3, pkt. 1. Wymagania odnośnie pojazdu, lit. f): „Specjalistyczny środek transportu sanitarnego powinien
spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy
zharmonizowane: Polska Norma PN-EN 1789 +A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse
drogowe;” pojazdy sanitarne, oferowane do realizacji przedmiotu zamówienia, mają spełniać normę PN-EN
1789?
Odpowiedź: Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową zapewni Wykonawca.
2. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z Dodatkiem nr 2 do SIWZ SPZOZ TRANSPORT / 2019, GRUPA
3, pkt. 1. Wymagania odnośnie pojazdu, lit. f):„Specjalistyczny środek transportu sanitarnego powinien
spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy
zharmonizowane: Polska Norma PN-EN 1789 +A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse
drogowe;” pojazdy sanitarne, oferowane do realizacji przedmiotu zamówienia, mają posiadać, aktualne na
dzień złożenia ofert, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań normy PN-EN 1789, potwierdzoną
homologację fabryczną tego pojazdu? Uzasadnienie: Stanowi to obligatoryjny wymóg polskiego prawa oraz
NFZ, a Zamawiający winien mieć możliwość kontroli składanych oświadczeń w oparciu o dokumenty
źródłowe.
Odpowiedź: Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową zapewni Wykonawca.
3. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z Dodatkiem nr 2 do SIWZ SPZOZ TRANSPORT / 2019, GRUPA
3, pkt. 1. Wymagania odnośnie pojazdu, lit. f):„Specjalistyczny środek transportu sanitarnego powinien
spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy
zharmonizowane: Polska Norma PN-EN 1789 +A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse
drogowe;” Oferent musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty paszporty medycznych lub techniczne
(zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.) na cały sprzęt będący na wyposażeniu
ambulansu typu A, B lub C zgodnie z normą PN-EN1789, i przedstawić je na każde żądanie
Zamawiającego, jako odrębne wykazy wyposażenia dla każdego zaoferowanego pojazdu?
Odpowiedź: Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową zapewni Wykonawca.
4. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z Dodatkiem nr 2 do SIWZ SPZOZ TRANSPORT / 2019, GRUPA
3, pkt. 1. Wymagania odnośnie pojazdu, lit. f): „Specjalistyczny środek transportu sanitarnego powinien
spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy
zharmonizowane: Polska Norma PN-EN 1789 +A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse
drogowe;” zastępcze pojazdy Oferenta muszą spełniać minimum takie same wymagania jak podstawowe
pojazdy wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia, a dokumenty potwierdzające spełnianie tych
wymagań mają być aktualne na dzień składania ofert i zostaną przedstawione Zamawiającemu na każde
jego wezwanie?

Odpowiedź: Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową zapewni Wykonawca.
5. 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
+ jeden kierowca. Grupa 4 jeden pojazd, jeden kierowca + pomocnik mając na względzie § 3. ust. 3 SIWZ.
6. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z Dodatkiem nr 2 do SIWZ SPZOZ TRANSPORT / 2019, GRUPA 3,
pkt. 1. Wymagania odnośnie pojazdu, lit. i):„Świadczenie usług transportu odbywać się będzie za pomocą
specjalistycznego środka transportu wraz z kierowcą i będzie polegało na transporcie personelu
medycznego (lekarza, pielęgniarki) udzielających świadczeń określonych w §1 umowy z siedziby
Zleceniodawcy do miejsca zameldowania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia i z
powrotem.”Zamawiający wymaga od Wykonawcy jedynie kierowcy oraz pojazdu natomiast
sanitariusza/ratownika/lekarza (w zależności od potrzeb) zapewnia Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
7. 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.
8. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z Dodatkiem nr 2 do SIWZ SPZOZ TRANSPORT / 2019, GRUPA
3, pkt. 1. Wymagania odnośnie pojazdu, lit. f): „Specjalistyczny środek transportu sanitarnego powinien
spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy
zharmonizowane: Polska Norma PN-EN 1789 +A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse
drogowe;” pojazdy mają być wyposażone w tlen medyczny, a Oferent ma posiadać aktualną na dzień
złożenia ofert umowę na zakup tlenu medycznego wraz z atestowanymi butlami, która ma być
udostępniona Zamawiającemu na każde jego wezwanie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
9. Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent winien przedstawić umowę na dezynfekcję z podmiotem
zewnętrznym, lub dokumenty zakupu urządzeń do dezynfekcji ultradzwiękowej lub innej posiadanej na
dzień składania oferty, na każde wezwanie Zamawiającego ?
Odpowiedź: Pojazd i jego obsługę do prawidłowego świadczenia usług zapewnia Wykonawca.
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