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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 221000 euro 
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. 
 

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT 1/2018   Nr ogłoszenia – 571043-N-2018 z dnia 2018-06-11r.      
  

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

1. Wnosimy o uchylenie zapisu z Rozdziału 1, §3,  pkt4 SIWZ, tj." Wymagana ilość środków transportu: 
Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką liczbą środków transportu sanitarnego, aby zapewnić 
Zamawiającemu ciągłość wykonywania usługi".Zapis ten jest niezgodny z prawem i orzecznictwem. Zakłada on 
bowiem możliwość wezwania bliżej nieokreślonej – nieskończonej- liczby pojazdów, na tą samą godzinę, 
podczas gdy usługa o której mowa: 

       -  zakłada kolejkowanie wezwań w myśl umowy z NFZ (do 2h) 

       -  dysponowanie i logistyka zespołów jest po stronie Zamawiającego  

       -  postępowanie nie przewiduje wyjazdy samodzielne kierowcy Oferenta.  

Zamawiający ma możliwość jasnego określenia ilości zespołów do typowej (statystycznie) pracy.                   W 
sytuacjach zdarzeń nagłych i losowych, w tym cito, usługi te nie podlegają przedmiotowemu postępowaniu, i przepisy 
w tym zakresie nie mają zastosowania. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje jeden pojazd, jeden kierowca. 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie ogranicza. 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie ogranicza. 

4. Zamawiający wymaga w Rozdziale 1, , §3,  pkt 3 SIWZ 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: Zamawiający doprecyzowuje: pojazd podstawia Wykonawca. 

5. Ponieważ norma określa – jako wymóg obligatoryjny- wyposażenie medyczne, zgodne z klasa 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: Zamawiający nie wymaga. 

6. Czy Oferent ma dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez pojazd i wyposażenie medyczne 
normy PN EN 1789 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

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

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

8. Czy wymóg realizacji zadań pojazdami w klasie B i /lub C, w tym z realizując zadania z ratownikami medycznymi 
i/lub lekarzem, wskazuje, że Oferent musi być czynnym podmiotem leczniczym? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje jeden pojazd, jeden kierowca. 

9. Prosimy o podanie maksymalnej ilości pojazdów przeznaczonych do realizacji każdego zadania. 
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Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje jeden pojazd, jeden kierowca. 

10. Czy kilometry oraz czas pracy liczone będą od stacji Wykonawcy poprzez cała trasę przewozu wraz z powrotem 
do stacji Zamawiającego?  

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: wzór umowy § 2. 

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kolejkowanie zleceń w miarę ich spływania i ich realizację w kolejności ich 
wpływu/pilności, w oparciu o liczbę wskazanych przez Zamawiającego zespołów? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: wzór umowy § 2. 

12. a) Czy Zamawiający posiada i wynajmuje pomieszczenie o charakterze socjalnym dla akt wykonawcy, 

lub  

b) Czy istnieje możliwość wynajęcia takiego pomieszczenia? A jeśli tak, o jakiej powierzchni i cenie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zbędnych pomieszczeń i nie wynajmuje pomieszczeń. 

13. Czy w przypadku osoby przewyższającej 160 kg według przepisów BHP transport takiej osoby wykonać powinny 
4 osoby w takim wypadku szpital zapewnia swój personel? Jeśli nie: Czy w takim wypadku szpital zapłaci za dwa 
zespoły wyjazdowe kwotę dwukrotnego ryczałtu? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: usługa nie przewiduje transportu pacjentów. 

14. Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane do realizacji zamówienia posiadały opinię Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

15. 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 dopuszcza. 

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

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

17. Czy Zamawiający potwierdza, by Oferenci dołączyli do oferty fabryczną homologację sanitarną pojazdu 
kompletnego- sanitarnego, a jeśli jej nie posiadają, dokumenty że pojazd spełnia obligatoryjne wymogi określone 
w  Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane dotyczące wyposażenia medycznego PN-
EN 1789+ A1:2011 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe). PN-EN 1865 – 1:2010; PN-
EN 1865 – 2:2010; PN-EN 1865 – 3:2010 PN-EN 1865 –4:2010; PN-EN 1865 – 5:2010? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

18. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z rozdziałem 1, §3, pkt. 1 SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
jedynie kierowcy oraz pojazdu natomiast sanitariusza/ratownika/lekarza (w zależności od potrzeb) zapewnia 
Zamawiający? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

19. Czy Zamawiający potwierdza, że jeśli odpowiedź w pytaniu 18 jest negatywna to wszystkie transporty 
wykonywane na potrzeby Zamawiającego są to transporty osób sprawnych ruchowo lub które wymagają jedynie 
pomocy przy poruszaniu się z którymi jest w stanie uporać się jedna osoba? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: zgodnie z tytułem postępowania: usług w zakresie transportu 
sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego… 

20. Czy Wykonawca ma obowiązek posiadać zawartą umowę na dezynfekcję tlenu medycznego z podmiotem 
zewnętrznym? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

21. Czy Oferent na dzień składania Oferty ma posiadać pełne wyposażenie karetek w leki i produkty lecznicze, 
odpowiadające Załącznikowi nr 1 do zarządzenia Nr 18/2010/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 
dnia 7 kwietnia 2010 r. z p.zm.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert     

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                             Jerzy Kułakowski 
    


