
Zamość, dnia 4  grudnia 2017 r.

AG.ZP.3320. 79.            .17  

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ                                                                              

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych, informuje,  że  wpłynął  wniosek  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego
na  świadczenie  usług transportu  sanitarnego w zakresie  podstawowym  i  na rzecz osób
dializowanych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie nr 1
Czy zamawiający ogranicza wiek lub przebieg pojazdów?  
Wyjaśnienie: Zamawiający nie ogranicza wieku ani przebiegu pojazdów.

Pytanie nr 2
Zamawiający w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia, dla zadania 1 pisze:
„Przewóz wykonywany karetkami przewozowymi, z obsadą zespołu:

1) kierowca + ratownik medyczny
2) kierowca + sanitariusz           
3) kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy

Wymagana obsada zespołu będzie każdorazowo określana w zleceniu transportu.

Maksymalny czas dojazdu wynosi, w przypadku zleceń zgłaszanych:
- z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem – dojazd na określoną godzinę ± 15 minut
- w dniu wyjazdu – do 60 minut

Pojazdy przeznaczone do realizacji zadania powinny spełniać wymagania zgodne z aktualną
normą  PN-EN  1789  lub  normą  równoważną  (zamawiający  dopuszcza  rozwiązania
równoważne). 

Orientacyjna liczba kilometrów związana z realizacją zadania: ok. 133 300 km, w tym ok. 7
150 km w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.
Przewóz wykonywany karetkami przewozowymi, z obsadą zespołu:
a) kierowca + ratownik medyczny – ok. 22 900 km
b) kierowca + sanitariusz – ok. 45 200 km
c) kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy – ok. 65 200 km”

Zamawiający  podaje  wyłącznie  przebiegi  dla  poszczególnych  zespołów.  Nie  podaje
natomiast ilości wyjazdów dla każdego typu zespołu. 
Prosimy o:
a) wskazanie liczby wyjazdów za 12 mcy każdego typu zespołu.
b)  wskazanie  czy  pojazdy  przeznaczone  do  realizacji  tego  zadania  mają  posiadać
homologację fabryczną? Nie jest to dokument tożsamy lub równoważny z normą PN EN
1789?
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Wyjaśnienie: 
Ad. pyt. a) Orientacyjna ilość wystawionych zleceń w okresie 12 miesięcy:
a) kierowca + ratownik medyczny – ok. 540
b) kierowca + sanitariusz – ok. 1 800
c) kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy – ok. 840
Ad.  pyt.  b)  Pojazdy  przeznaczone  do  realizacji  zadania  powinny  spełniać  wymagania
zgodne z aktualną normą PN-EN 1789 lub normą równoważną (zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne). 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wymaga posiadania w karetkach wyposażenia medycznego? Jeśli  tak,
prosimy o jego wykaz w formie tabeli, odrębnie dla każdego pojazdu wskazanego w SIWZ:
A,  B i  C.  Wyposażenie  to  jest  ściśle  określone  do  zadań  pojazdu,  których  nie  określił
Zamawiający. 
Wyjaśnienie: Zgodnie z normą PN EN 1789.

Pytanie nr 4
Dotyczy: Rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia, dla zadania 1 i 2:
Prosimy określić, czy wskazane ilości km dla obu zadań są obliczone jako wartość za 6 mcy
umowy?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie nr 5
Dotyczy: Rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia, dla zadania 2:
Czy  pojazdy  przeznaczone  do  realizacji  tego  zadania  mają  posiadać  fabryczną
homologację?
Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 2.
Wymóg „Pojazdy przeznaczone do realizacji zadania powinny spełniać wymagania zgodne
z  aktualną  normą  PN-EN  1789  lub  normą  równoważną  (zamawiający  dopuszcza
rozwiązania równoważne)” zostaje zmieniony na:
„Pojazdy mają  być  sprawne  technicznie,  wyposażone  w sprawny  system klimatyzacji  i
ogrzewania,  kierowcy  muszą  posiadać  aktualne  przeszkolenie  z  udzielania  pierwszej
pomocy”.
Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 2 nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 6
Zamawiający w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia, dla zadania 1 pisze:
 „Przewóz wykonywany karetkami przewozowymi, z obsadą zespołu:

1) kierowca + ratownik medyczny
2) kierowca + sanitariusz           
3) kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy

Wymagana obsada zespołu będzie każdorazowo określana w zleceniu transportu.”
Zamawiający określa skład zespołu, NIE wiążąc go z rodzajem karetki. 
Prosimy o wskazanie,  w związku z wymogiem określonym w rozdziale,  pkt.  1,  ppkt.  c
SIWZ: „zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje
pojazdami w ilości minimum 5 pojazdów w tym pojazd na potrzeby nocnej  i świątecznej
opieki  zdrowotnej,  tj.:  opieka  nocna  –  w  dni  powszednie  w  godz.  1800 -  0800;  opieka
świąteczna  –  dni  wolne  od  pracy  –  całodobowo.  Typy  pojazdów  wymagane  przez
Zamawiającego: 1 szt. ambulansu typu C, 2 szt. ambulansów typu B oraz 2 szt. ambulansów
transportowych typu A2 – dot. zadania 1.”
składu osobowego, jaki ma być w pojeździe każdego typu, którego wymaga Zamawiający.
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Wyjaśnienie:  Ze  względu  na  specyfikę  swojej  działalności  zamawiający będzie
każdorazowo określał w zleceniu rodzaj i skład osobowy transportu.
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający dokonuje zmiany SIWZ.
1)  Zmianie  ulega  warunek  udziału  w  postępowaniu  dot.  zdolności  technicznej  lub
zawodowej. Dotychczasowy warunek o brzmieniu: 
„ Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pojazdami w ilości minimum 5 pojazdów w tym
pojazd na  potrzeby nocnej   i  świątecznej  opieki  zdrowotnej,  tj.:  opieka  nocna  – w dni
powszednie w godz. 1800 -  0800; opieka świąteczna – dni wolne od pracy – całodobowo.
Typy  pojazdów  wymagane  przez  Zamawiającego:  1 szt.  ambulansu  typu  C,  2  szt.
ambulansów typu B oraz 2 szt. ambulansów transportowych typu A2 – dot. zadania 1.” 
otrzymuje następujące brzmienie:
„ Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pojazdami w ilości minimum 4 pojazdy w tym
pojazd na  potrzeby nocnej   i  świątecznej  opieki  zdrowotnej,  tj.:  opieka  nocna  – w dni
powszednie w godz. 1800 -  0800; opieka świąteczna – dni wolne od pracy – całodobowo.
Typy  pojazdów  wymagane  przez  Zamawiającego:  1 szt.  ambulansu  typu  C,  2  szt.
ambulansów typu B oraz 1 szt. ambulansu transportowego typu A2 – dot. zadania 1.”. 

Pytanie nr 7
Czy postępowanie to obejmuje i ma być realizowane zgodnie z wymogami NFZ w zakresie
transportów sanitarnych? 
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie nr 8
Prosimy  określić,  co  w  sytuacji  gdy  Zamawiający  wskaże  na  tą  samą  godzinę  np.  10
wyjazdów?  „gotowość  do  innych  wyjazdów  wg  potrzeb  Zamawiającego”  stoi  w
sprzeczności z orzecznictwem,  z groźbą naliczenia kary umownej za przekroczenie czasu
dojazdu. Wnosimy o wykreślenie tego ppkt. i zastąpienie go kolejkowaniem zleceń w miarę
ich  spływania,  i  ich  realizację  w  kolejności  ich  wpływu/  pilności,  w  oparciu  o  liczbę
wskazanych przez Zamawiającego zespołów.
Wyjaśnienie:  Wymaganie dotyczące posiadania przez wykonawcę minimum 4 pojazdów
sanitarnych nie będzie skutkowało powstawania „kolejkowania”.

Pytanie nr 9
Wykaz  tras,  stanowiący  załącznik  5  do  umowy,  nie  podaje  podstawowej  informacji,
niezbędnej Oferentom do właściwej kalkulacji oferty. 
W związku z tym prosimy o wskazanie, które z tras, (osób) wymagają:

 przewozu w pozycji leżącej.
 przewozu na wózku.

Ponadto wskazanie wyłącznie 7300 km, jako sumy km, bez wskazania na jakich trasach
wymagana jest pomoc sanitariusza, nie pozwala określić ilości godzin jego pracy. 
Taką  informację  posiada  aktualny  wykonawca,  co  stawia  go  w  drastycznie
uprzywilejowanej pozycji. 
Prosimy  zatem o uzupełnienie  załącznika  5  jak poniżej,  wskazując,  przy każdej  osobie
(miejscowość) 

 samodzielny
 chodzi z pomocą (wymaga odprowadzenia/doprowadzenia do domu, stacji)
 chory na wózku- wymaga wniesienia do domu
 chory lezący- wymaga wniesienia/zniesienia do domu
 inne  uwagi,  warunkujące  obsługę  danej  trasy  przez  dodatkową  osobę  oprócz

kierowcy.
   I zmiana godz 7:00 – 11:00
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Lp.  Miejsce zamieszkania Uwagi Stopień
niepełnosprawności

1 Zwierzyniec - Bagno – 30 km I transport 1 chory na wózku

2 Zwierzyniec ul. Wachniewskiej – 30 km

3  Zamość ul. Piłsudskiego – 3 km

4 Zwierzyniec ul. Partyzantów – 30 km

5 Kolonia Żółkiew – 40 km   II transport

6 Chorupniki -   30 km

7 Udrycze – 16 km III transport 1  os  na  noszach-
wymaga  2  os  do
pomocy

8 Udrycze – Wola –  12km

9 Sitno - 12 km

10  Udrycze – Kolonia - 11 km

11 Wólka Łabuńska - 18km IV transport

12 Wólka Łabuńska – 15km 

13  Cześniki – 13km 

14  Pary - 59 km V transport samodzielny
Wyjaśnienie: Aktualnie (stan na dzień 14.11.17 r.) wśród osób na i z dializoterapii nie ma
osób przewożonych w pozycji leżącej. Są pacjenci wymagający pomocy osoby drugiej  z
minimum szkoleniem do przeprowadzenia pierwszej pomocy medycznej. Informacje na ten
temat zawiera zmieniony zał nr 6 do SIWZ, który jest dołączony do niniejszego pisma.

Pytanie nr 10
Czy  w  ramach  któregokolwiek  zadania  są  realizowane  Transporty  Krwi,  surowicy  i
materiałów krwiopochodnych? Reguluje je Rozporządzenie MZ z dnia 13 marca 2015 r. w
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. - Czy zatem zgodnie z nim transport
krwi ma się odbywać zgodnie z wymogami przytoczonego rozporządzenia? 
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie nr 11
Dotyczy pytania nr 10
Prosimy o odpowiedz tak/nie:
a) czy pojazdy należy wyposażyć w lodówki posiadające zasilanie ze stałym monitoringiem
temperatury,  i  możliwością  wydruku  temperatury  w  czasie  całego  transportu?
b) prosimy o określenie wymaganej minimalnej pojemności lodówek
c)  prosimy  o  wskazanie  zakresu  temperatur  jakie  mają  spełniać  lodówki.  (od  do)
d) prosimy wskazać , ile tego typu wyjazdów zostało zleconych i zrealizowanych w czasie
trwania  umowy.
e) prosimy o wskazanie skąd są one zlecane, do jakiej stacji RCKiK, i do jakiego punktu
docelowego przewożone. (trasa)
Wyjaśnienie: 
Ad. pkt a) Nie
Ad. pkt b) Lodówki zabezpiecza zamawiający
Ad. pkt c) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie
standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.
Ad. pkt d) ok. 5 w miesiącu
Ad. pkt e) Zamość – Lublin, Lublin – Zamość. Zlecenie na przewóz krwi realizowane są na
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zlecenie jednostek Szpitala poprzez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
które przygotowuje i zabezpiecza krew, surowice i materiały krwiopochodne do transportu
w odpowiednio do tego przygotowanych pojemnikach.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający posiada i  wynajmuje pomieszczenia dla pracowników Oferenta?  Jeśli
tak, w jakiej cenie za mkw., jakiej powierzchni, i jakiej odległości od szpitala?
Wyjaśnienie:  Nie,  zamawiający  nie  posiada,  nie  wynajmuje  i  nie  będzie  wynajmował
pomieszczeń dla wykonawców.

Jednocześnie  Zamawiający,  na  mocy  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych, dokonuje:
1) zmiany treści zał. nr 1 do SIWZ formularz "oferta wykonawcy" poprzez dodanie pkt. 8 o
następującej treści:
„Oświadczamy,  że  kierowcy  pojazdów  biorących  udział  w  realizacji  przedmiotowego
zamówienia  posiadają  aktualne  przeszkolenie  z  udzielania  pierwszej  pomocy.
Zobowiązujemy  się  dostarczyć  stosowne  dokumenty  potwierdzające  ten  fakt  na  każde
żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie”.
Zmieniony zał. nr 1 do SIWZ jest dołączony do niniejszego pisma.

2)  zmiany  nazwy  postępowania:  Dotychczasowa  nazwa:  „Świadczenie  usług  transportu
sanitarnego w zakresie podstawowym i na rzecz osób dializowanych” zostaje zmieniona na:
„Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym i transportu na rzecz
osób dializowanych”.
W  związku  z  wprowadzonymi  zmianami  zostają  zmienione  zał.  nr  2  i  3  do  SIWZ
(zmienione załączniki zostają dołączone do niniejszego pisma).

3)  zmiany  rozdziału  III  ust.  1  SIWZ:  Dotychczasowe  zdanie  pierwsze  o  treści:
„Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  transportu  sanitarnego  w  zakresie
podstawowym  i  na  rzecz  osób  dializowanych  dla  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.” otrzymuje następujące brzmienie:
„Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  transportu  sanitarnego  w  zakresie
podstawowym i transportu na rzecz osób dializowanych dla  Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”.

4) zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:
- nowy termin składania ofert to 11 grudnia 2017 r. godz. 11:00
- nowy termin wniesienia wadium to 11 grudnia 2017 r. godz. 11:00
- nowy termin otwarcia ofert to 11 grudnia 2017 r. godz. 12:00

5)  zmiany  zał.  nr  4  do  SIWZ –  wzór  umowy  dla  usług  transportu  na  rzecz  osób
dializowanych. Zmieniony załącznik zostaje dołączony do niniejszego pisma.

6) zmiany zał. nr 5 do SIWZ – wzór oferty cenowej. Zmieniony załącznik zostaje dołączony
do niniejszego pisma.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek 
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