
 
Biała, dnia 15.11.2017r. 

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. 
 
Nr sprawy: 5/ZP/2017 
 
 
Pytanie 1 
Prosimy o jasne określenie rodzaju karetek, wraz z podaniem ich klasy międzynarodowej : 
A1, A2, B lub C jakich Zamawiający oczekuje do realizacji umowy.  
Odpowiedź 1 
Zamawiający oczekuje karetki typ A - ambulans do transportu pacjentów - ambulans drogowy 
skonstruowany i wyposażony do transportu pacjentów, co do których nie przewiduje się, że 
staną się pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o wskazanie liczby karetek każdego rodzaju, oraz personelu, który ma być w ich 
składzie. 
Odpowiedź 2 
Zamawiający oczekuje jednej karetki. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający ogranicza: 

a) wiek pojazdów? 
b) przebieg pojazdów? 

Odpowiedź 3 
Zamawiający nie ogranicza: 

a) wieku pojazdu 
b) przebiegu pojazdu 

 
Pytanie 4 
Czy pojazdy mają posiadać: fabryczną homologację sanitarną? Ogranicza to możliwość 
podstawiania pojazdów zabudowanych garażowo na podstawie tzw. „dopuszczenia do ruchu” 
Odpowiedź 4 
Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał fabryczną homologację sanitarną. 
 
Pytanie 5 
a) Prosimy o wskazanie modeli całego wyposażenia medycznego jakie ma być przewożone w 
karetkach. 
b) Nie ma "uniwersalnych" mocowań do sprzętu medycznego. Każde urządzenie medyczne  
typu karetkowego, jest sprzedawane wraz z mocowaniami jako komplet, co określa norma PN 
EN 1789 i 1685. Wnosimy także o przekazanie CE każdego urządzenia, wskazującego, że 
może ono być używane w warunkach pozaszpitalnych, w pojazdach transportowych.   
Odpowiedź 5 
Nie dotyczy. 
 



Pytanie 6 
Prosimy o wskazanie, czy pojazdy mają mieć na wyposażeniu: 

a) sprzęt jednorazowy, a jeśli tak o listę wymaganego sprzętu 
b) tlen medyczny 
c) wyposażenie medyczne 

Odpowiedź 6 
Zamawiający nie wymaga posiadania sprzętu jednorazowego. Wymaga natomiast aby pojazd 
miał na wyposażeniu tlen medyczny i wyposażenie medyczne. 
 
Pytanie 7 
Czy pojazdy te mają służyć także do transportu krwi, surowicy i materiałów 
krwiopochodnych? Transport ten reguluje Rozporządzenie MZ z dnia 13 marca 2015 r. w 
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.  
Jeśli tak to czy zatem zgodnie z nim transport krwi ma się odbywać zgodnie z wymogami 
przytoczonego rozporządzenia?  
Odpowiedź 7 
Pojazd ma służyć również do transportu krwi, surowicy i materiałów krwiopochodnych 
 
Pytanie 8 
Prosimy o odpowiedz tak/nie: 
a) czy Wykonawca ma zapewnić  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) 
Odpowiedź 8 

a) tak 
b) 5l 
c) od -200C  do +240C 
d) nie prowadzimy takiej ewidencji – ryczałt 
e) trasa: Szpital w Białej → RCKiK w Opolu → Szpital w Białej 

 
Pytanie 9 
Zamawiający w pkt 15 SIWZ pisze iż otwarcie nastąpi o 1015 oraz że  opakowanie oferty 
winno być opisane: 
"OFERTA – „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej” 
„Nie otwierać przed dniem 15 listopada 2017r. godz.1000„ Nr sprawy: 5/ZP/2017."  
a) prosimy o jednoznaczne wskazanie do której godziny można składać oferty w w/w 
postępowaniu dnia 15.11.2017 i o której nastąpi otwarcie: o 10.00 czy 10.15 ? 
b) Prosimy o potwierdzenie iż zaszłą omyłka  w tytule i godzinie w/w opisu i winno być 
"OFERTA – „Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Białej.”  „Nie otwierać przed dniem 15 listopada 2017r. godz.10.15„ Nr 
sprawy: 5/ZP/2017."  
Odpowiedź 9 

a) otwarcie ofert nastąpi o godzinie 1015 



b) winno być „OFERTA – „Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Białej” „Nie otwierać przed dniem 20 listopada 2017r. godz. 
1000” nr sprawy 5/ZP/2107 

 
Pytanie 10 
Czy zamawiający posiada lub wynajmuje pomieszczenia dla zespołów wyjazdowych, do 
realizacji niniejszej umowy, a jeśli tak, w jakiej cenie?  
Odpowiedź 10 
Zamawiający nie posiada i nie wynajmuje pomieszczenia dla zespołów wyjazdowych. 
 
Pytanie 11 
Załącznik 5 formularz cenowy jest czynem nieuczciwej konkurencji. Nie pozwala na 
obliczenie ceny i wartości oferty, bazując na danych, które są znane wyłącznie bieżącemu 
Wykonawcy. Prosimy o podanie: ilości wyjazdów każdego rodzaju w skali miesiąca.  
Podanie ilości kilometrów każdego z nich, lub średniego przebiegu przebiegu pojazdu w skali 
miesiąca.  
Podanie całkowitej, realizowanej w skali miesiąca ilości km i czasu pracy zespołów każdego 
rodzaju.  
Formularz cenowy mówi o wartości za miesiąc realizacji usługi. Czy mamy rozumieć, że jest 
to cena ryczałtowa za miesiąc obsługi? 
Wymagane jest wówczas podanie ilości km realizowanych w skali miesiąca. Wartość ta jest 
znana wyłącznie akt wykonawcy, co stawia go w znacząco uprzywilejowanej pozycji, a 
załącznik 5, bez szczegółów uniemożliwia przystąpienie innym wykonawcom, co stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji i ograniczenie w tym zakresie.. 
Odpowiedź 11 
Zamawiający informuje, że w ciągu miesiąca wykonano 400 transportów i przejechano ok. 10 
tys. km.   
Jest to cena ryczałtowa za miesiąc obsługi. 
 
Pytanie 12 

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy - cześć III 
umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. 
Proponujemy wprowadzenie następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć 
umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 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 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści siwz. Zamawiający podtrzymuje 
dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie 13 
Wnosimy o modyfikację zapisów wzoru  umowy – część III SIWZ, poprzez dookreślenie 
zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. 
tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa 



zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania 
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” 
(art. 142 ust. 5).   
Zamawiający w projekcie umowy w sposób następujący naruszył przepisy ustawy Prawo 
zamówień Publicznych: 
1. Zamawiający zaniechał umieszczenia zapisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia 
za pracę lub  minimalnej stawki godzinowej. 
2. Zamawiający zaniechał umieszczenia zapisów dotyczących zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
3. Zamawiający zaniechał umieszczenia zapisów iż wnioskowane przez Wykonawcę zmiany 
obowiązywać będą od daty wejścia w  życie przepisów które tą zmianę powodowały. 
Należy pokreślić, że terminy wejścia w życie i zakres zmiany wynagrodzenia przewidziany w 
art. 142 ust. 5 ustawy Pzp winny być uzależnione od treści i daty wejścia w życie nowych 
przepisów prawa i nie powinny być zależne od woli jednej ze stron stosunku prawnego – 
wyłącza to, bowiem automatyzm waloryzacji i cel powołanego przepisu. Skoro to zdarzenia 
zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 
Pzp, to koniecznym jest, aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści 
stosunku prawnego łączącego Zamawiającego i Wykonawcę w terminie, w którym te zmiany 
weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie jest niedopuszczalny. 
Sprzeczne z art. 142 ust. 5 Pzp jest określenie, że waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić 
dopiero po podpisaniu aneksu do umowy, czyli w nieokreślonym terminie, zależnym 
wyłącznie od swobodnej decyzji Zamawiającego.   
Prosimy zatem o wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z PZP,  do projektu umowy: 
Waloryzacja wynagrodzenia 
1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 
wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o 
których mowa w ust. 1.  
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 



minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego. 
6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości 
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 
dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) 
i c). 
Odpowiedź 13 
Zamawiający modyfikuje zapisy siwz w taki sposób, że część III - wzór umowy § 10 ust. 4 
otrzymuje brzmienie: 
„ 4. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 
wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
4a. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o 
których mowa w ust. 4. 
4b.  W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a) wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
4c. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
4d. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 4 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego. 
4e. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 4 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości 
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 
dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 4 litera b) 
i c).” 
 
Pytanie 14 
Jaki personel (stanowiska) ma być zatrudniony przez Wykonawcę na podstawie umowy o 
pracę? 
Odp. 14 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia personelu. 
 
 



Pytanie 15 
Czy Zamawiający dopuszcza aby osoby realizujące zamówienie były zatrudnione na 
podstawie umów o pracę, ale złożyły na wezwanie Zamawiającego oświadczenie że osiągają 
z tego tytułu minimalne wynagrodzenie? 
Odp. 15 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia personelu. 
 
 
 
Z poważaniem 
Zdzisław Juszczyk 


