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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 209000 
euro na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów, krwi, preparatów krwiopochodnych i 
materiałów biologicznych 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 / 2016   Nr ogłoszenia -  367644 - 2016  z dnia 15.12.2016r.  

 

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

1. Czy Zamawiający przewiduje w Grupie I pozycja 1, pkt 1 pojazd typu P lub TL 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojazd typu TL spełniający wymogi pojazdu typu S. 
 
2. Czy Zamawiający przewiduje w Grupie I pozycja1, pkt 2 skład załogi ambulansu wchodził by Kierowca – Ratownik + 

Lekarz. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zespół podstawowy (Zespół P)  zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z 
późn. zm.) powinien być złożony z co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych, w tym pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego. 
 
3. Czy Zamawiający przewiduje w Grupie I pozycja 2, pkt 3 rozdzielenie Transportu z zespołem specjalistycznym 

Zespołem S i Transportu z zespołem podstawowym Zespołem P na dwie oddzielne oferty zgodnie z rozdziałem § 
18. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 2 części.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, zapis SIWZ § 18  ,,Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych – 2 części” oznacz Grupę I poz. 1 i 2 oraz Grupę II poz. 1. 
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