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Znak sprawy ZP/220/53/18 

W sprawie: usługi transportu w pozycji siedzącej pacjentów wymagających dializy: miejsce zamieszkania – 

Ośrodek Dializ SPSK-2 w Szczecinie – miejsce zamieszkania.  

 

Wyjaśnienia nr 1 

W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 

t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 1: Czy Zamawiający poda liczbę osób, Które na dzień dzisiejszy są przywożone na zabieg dializy                   

w pozycji leżącej (na noszach)? Wykonawca prosi również o podanie miejscowości, z których przywożeni są tacy 

Pacjenci z informacją na którą zmianę zgodnie z harmonogramem. 

Odpowiedź: zgodnie z treścią i tytułem zamówienia, obejmuje ono transport pacjentów dializowanych w pozycji 

siedzącej, wobec czego pytanie wykonawcy jest bezzasadne. 

 

Pytanie 2: Czy istnieją sytuacje kiedy trzeba wnieść/znieść pacjenta siedzącego na wózku inwalidzkim na piętro                     

do budynku bez windy i wymaga to obecności drugiego pracownika oprócz kierowcy? Czy dużo jest takich 

przypadków. 

Odpowiedź: sytuacje opisane powyżej nie mają miejsca.  

 

Pytanie 3: Czy Zamawiający poda informację jaki przewoźnik i za jaką stawkę brutto wykonuje obecne 

przedmiotową usługę? 

Odpowiedź: usługa jest obecnie realizowana przez Syga-Trans s.c. Stanisław Rejek, Małgorzata Sabinek, 

Gryfice;  stawka wynosi 1,48 zł brutto/km.  

 

Pytanie 4: Prosimy o informację czy zamawiający ogranicza przebieg pojazdów przeznaczonych do realizacji 

zamówienia? 

Odpowiedź: wymagane przez zamawiającego parametry pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia 

zostały określone w SIWZ; przebieg pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia nie jest takim 

parametrem. 

 

Pytanie 5: Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania oferty przebieg pojazdów (dot. warunku 

określonego w  rozdz. VII pkt 1.3.2)  ? 

Odpowiedź: zamawiający nie określił przebiegu pojazdów jako warunku wymaganego do spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu.  
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Pytanie  6: Prosimy o informację czy pojazdy przeznaczone do przewozu chorych z dysfunkcją ruchu muszą 

posiadać 

a)  fabryczną homologację sanitarną dla chorych przewożonych w pozycji leżącej.  

Uzasadnienie: Pojazdy homologowane są pojazdami skompletowanymi i zabudowanymi fabrycznie, spełniającymi 

wymogi określone przez normy unijne i  TDT, m.in w zakresie normy i testów zderzeniowych 10G. Uniemożliwia                     

to garażową zabudowę pojazdów, bez spełnienia norm, a rejestrowanych na podstawie tzw. "dopuszczenia do 

ruchu"  

b)/fabryczną homologację do przewozu chorych niepełnosprawnych ruchowo dla chorych przewożonych na wózku 

inwalidzkim?  

Uzasadnienie: Pojazdy homologowane są pojazdami skompletowanymi i zabudowanymi fabrycznie, spełniającymi 

wymogi określone przez normy unijne i TDT. Uniemożliwia to garażową zabudowę pojazdów, bez spełnienia 

norm,  a rejestrowanych na podstawie tzw "dopuszczenia do ruchu". 

Odpowiedź: zamawiający nie postawił takiego wymogu – wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7: Czy Oferent ma posiadać i udostępnić na żądanie dokumenty potwierdzające spełnienie przez pojazdy 

przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia normy 1789?  

Odpowiedź: zamawiający nie postawił takiego wymogu – wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie  8: Czy warunkiem udziału w postępowaniu określonym w  rozdz. VII SIWZ, pkt 1.3.2  jest wykazanie 

pojazdów posiadających dokumenty potwierdzające spełnienie przez pojazdy normy 1789? Czy Wykonawca ma 

dołączyć stosowne dokumenty do oferty ? 

Odpowiedź: zamawiający nie postawił takiego wymogu – wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9: Czy pojazdy Oferentów mają posiadać własne wózki do przewozu chorych w pozycji siedzącej,                             

z zabezpieczeniem chorego pasami bezpieczeństwa? Zwracamy uwagę, że pojazdy bez homologacji                       

nie zapewniają możliwości przewozu chorego w pozycji siedzącej z zabezpieczeniem zarówno wózka (oddzielnie)                

jak i chorego (oddzielny system pasów) W przypadku kolizji chory pozostaje nie chroniony. Trudno uznać                  

za wystarczający wymóg posiadania ABS i Klimatyzacji, bez żądania zabezpieczenia chorych w pasy 

bezpieczeństwa, w szczególności wymogu określonego. 

Odpowiedź: zamawiający nie postawił takiego wymogu – wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10: Czy Oferent ma posiadać i udostępnić na żądanie dokumenty potwierdzające zezwolenia MSW na 

używanie pojazdów jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym (dotyczy pojazdów skierowanych do realizacji 

przedmiotu zamówienia)? 

Odpowiedź: zamawiający nie postawił takiego wymogu – wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 11: Czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem udziału w postępowaniu określonym w rozdz. VII pkt 

1.3.2 jest dysponowanie pojazdami posiadającymi decyzję MSWiA o uprzywilejowaniu pojazdów ?                            

Czy Wykonawca ma dołączyć do oferty stosowne dokumenty ? 

Odpowiedź: zamawiający nie postawił takiego wymogu – wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.  
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Pytanie  12: Czy Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane do realizacji Zamówienia posiadały opinię 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz aby Wykonawca udostępnił je na żądanie? 

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga dokumentów i działań opisanych powyżej – wymagania zamawiającego 

zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 13: Czy Zamawiający potwierdza, iż warunkiem udziału w postępowaniu określonym w  rozdz. VII SIWZ,                

pkt 1.3.2 jest wykazanie pojazdów posiadających opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ?                  

Czy Wykonawca ma dołączyć stosowne dokumenty do oferty ? 

Odpowiedź: zamawiający nie postawił takiego wymogu – wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 14: Transport pacjentów do ośrodków transplantologii jeśli są zlecane tego typu wyjazdy prosimy                    

o podanie : 

a) Ile było takich wyjazdów w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

b) Kto jest płatnikiem takiego wyjazdu zamawiający czy ośrodek transplantologii? 

c) Czy transport na przeszczep musi być wykonywany z użyciem pojazdu uprzywilejowanego w ruchu  

drogowym? 

Odpowiedź: transport w zakresie opisanym powyżej (transplantologia) nie jest przedmiotem niniejszego 

zamówienia – pytanie wykonawcy jest bezzasadne.  

 

Pytanie  15: Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy rozdział III SIWZ 

umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 1 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie 

następującego zapis: 

 „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.” 

W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie są w stanie 

przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań 

umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu 

stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych 

powodów nie maja możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.  

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisaną powyżej – zapisy umowne zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16: Czy kilometry liczone będą od stacji Wykonawcy poprzez cała trasę przewozu pacjentów                        

do ośrodków transplantologii wraz z powrotem do stacji Zamawiającego? 

Odpowiedź: transport w zakresie opisanym powyżej (transplantologia) nie jest przedmiotem niniejszego 

zamówienia – pytanie wykonawcy jest bezzasadne. Jednocześnie zamawiający wskazuje, że kwestia rozliczenia 

wykonanej usługi została określona w SIWZ, zarówno w rozdziale II „Opis przedmiotu zamówienia i warunki 

realizacji”, jak i we wzorze umowy, stanowiącym rozdział III SIWZ.  

 

Pytanie  17: Czy Zamawiający posiada i wynajmuje pomieszczenie o charakterze socjalnym dla akt wykonawcy 

lub czy istnieje możliwość wynajęcia takiego pomieszczenia? A jeśli tak, o jakiej powierzchni i cenie? 

Odpowiedź: zamawiający nie ma i nie przewiduje możliwości wynajmu takiego pomieszczenia.  
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Pytanie 18: Czy Zamawiający wymaga posiadania w karetkach wyposażenia medycznego, sprzętu 

jednorazowego, dezynfekcji? Jeśli tak, prosimy o jego wykaz w formie tabeli, wyposażenie to jest ściśle określone 

do zadań pojazdu, których nie określił Zamawiający.  

Odpowiedź: zamawiający określił warunki realizacji zamówienia w SIWZ, m. in. w pkt 9 „Opisu przedmiotu 

zamówienia i warunków realizacji”.  

 

Pytanie 19: Czy zamawiający określi trasy dializ jakimi jeżdżą pacjenci? Prosimy o wskazanie wartości 

kilometrów na każdej zmianie jest to informacja potrzebna do kalkulacji stawki za przejazd z pacjentem. 

Odpowiedź: zamawiający wskazuje orientacyjne ilości kilometrów dla każdej zmiany: 

I zmiana: 5.994 km/mc, II zmiana: 1.397 km/mc, III zmiana: 2.333 km/mc.  

Zamawiający informuje, że po zawarciu umowy przekaże Wykonawcy na piśmie harmonogram przewozu 

pacjentów obejmujący wykaz pacjentów Ośrodka Dializ ze wskazaniem adresów zamieszkania oraz terminów 

przyjazdów do Ośrodka Dializ i godzin rozpoczęcia i zakończenia dializowania. 

Ponadto zamawiający zwraca uwagę wykonawcy na § 4 wzoru umowy, który reguluje kwestie dotyczące tras 

przejazdu.  

 

Pytanie 20: Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie                     

w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, 

wynikających z przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). 

Uzasadnienie: 

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach 

niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym 

okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu 

wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, 

co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy                   

jak na wstępie. 

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę z jednoczesnym zastrzeżeniem, że taka umowa zlecenie może być 

zawarta na czas maksymalnie 14 dni. 

 

Pytanie 21: Usługi transportu sanitarnego nie podlegają licencji transportu drogowego osób dlatego wnosimy                      

o uchylenie wymogu posiadania licencji. (dotyczy:  warunku określonego w  rozdz. VIII pkt 4.B.1 oraz zał. nr 1                 

do SIWZ str. 2 oraz rozdz. II Wzór umowy paragraf 2 pkt 1) 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmiany warunków określonych w SIWZ.   

 

Pytanie 22: Zamawiający w rozdziale VIII SIWZ pky 4.B.3.2 pisze o wykazie pojazdów - wzór zał. nr 4                      

do formularz oferty. Załącznik nr 4 jest to wykaz usług. Prosimy o zamieszczenie wspomnianego załącznika oraz 

poprawę numeracji pozostałych załączników. 

Odpowiedź: zamawiający zamieści na swojej stronie wzór wykazu pojazdów, o którym mowa w SIWZ pkt VIII 

4.B.3.2 jako załącznik 5 do formularza oferty. Omyłka zamawiającego w zakresie numeracji załączników                   

ma charakter pisarski.  
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Wykonawca II: 

Pytanie 23: W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający podaje, że na jednej zmianie może dializować 13 

osób. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przywiezienia całej grupy pacjentów w dwóch turach jednym 

pojazdem. Tak, aby przywiózł pierwszym kursem 8 osób, a w drugiej kolejności pozostałe osoby, które                       

nie zmieściły się za pierwszym razem. Czy jednak ma się to odbywać tak jak do tej pory - dwoma pojazdami na 

raz? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę.  

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 Z poważaniem, 

 

 

     ……………………………………. 

DYREKTOR SPSK-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz.: Katarzyna Rogiewicz 

DZP SPSK-2 w Szczecinie 

Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13 

zamowienia@spsk2-szczecin.pl  


