
Biała, dnia 11.12.2017r. 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. 
 
Nr sprawy: 7/ZP/2017 

Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty: 
„a) oświadczenie Wykonawcy, że karetka odpowiada warunkom technicznym – załącznik nr 
4 do niniejszej siwz, 
b) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 usług, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi 
zostały wykonane – załącznik nr 8 do niniejszej siwz, 
c) dowody potwierdzające, czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.” 
Mają zostać złożone wyłącznie przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego? 
Odpowiedź nr 1 
Zgodnie z siwz w/w dokumenty należy dołączyć do oferty. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający może określić ilość kilometrów wykonanych w ramach całego zadania 
transportu sanitarnego w ostatnim roku 2017? 
Odpowiedź nr 2 
Ok. 70 tys. km. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający może określić ilość wykonanych transportów w ciągu miesiąca? 
Odpowiedź nr 3 
W ciągu miesiąca wykonano ok. 400 transportów. 
 
Pytanie nr 4  
Czy Zamawiający ogranicza wiek lub przebieg pojazdów? 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający nie ogranicza wieku ani przebiegu pojazdów. 
 
Pytanie nr 5 
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 nr 5 
Zamawiający wyraża zgodę na kolejkowanie zleceń. 
 
Pytanie nr 6 
Czy w ramach któregokolwiek zadania są realizowane Transporty Krwi, surowicy i 
materiałów krwiopochodnych? Reguluje je rozporządzenie MZ z dnia 13 marca 2015r. w 
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
- czy zatem zgodnie z nim transport krwi ma się odbywać zgodnie z wymogami 
przytoczonego rozporządzenia? 



Odpowiedź nr 6 
Pojazd ma służyć również do transportu krwi, surowicy i materiałów krwiopochodnych. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w składzie zespołu Kierowcy oraz 
ratownika, zgodnie z wymogami ustawy o PRM? 
Odpowiedź nr 7 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań. 
 
Pytanie nr 8 
Czy pojazdy maja posiadać fabryczną homologację sanitarną? 
Odpowiedź nr 8 
Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał fabryczną homologację sanitarną. 
 
Pytanie nr 9 

a) Czy pojazdy mają posiadać na wyposażeniu środki i produkty lecznicze, i czy Oferent 
jest zobowiązany do ich uzupełniania? 

b) Czy Oferent ma posiadać na wyposażeniu a jeśli tak to jakie środki jednorazowe, do 
dezynfekcji pojazdów, inne? Prosimy o szczegółową listę, gdyż bezpośrednio wpływa 
ona na cenę Oferty. 

c) Prosimy o wskazanie czy i jakie środki i produkty lecznicze a także jednorazowe, ma 
zapewnić i uzupełniać Oferent. 

Odpowiedź nr 9 
Zamawiający nie wymaga posiadania sprzętu jednorazowego. 
 
Pytanie nr 10 
Czy rozliczenie wartości usługi za 1 miesiąc – jest wartością zryczałtowaną? Jak rozumiemy, 
w cenie ryczałtu miesięcznego musi się mieścić wartość poniższych elementów kosztowych, 
składających się na całość realizacji zamówienia: 
- wynagrodzenia pracowników 
- koszty obsługi technicznej pojazdów 
-koszty przeglądów i napraw 
- koszty paliwa, etc? 
Odpowiedź nr 10 
Wartość usługi za miesiąc jest wartością zryczałtowaną. 
 
Pytanie nr 11 
Zamawiający w Części II – Opis przedmiotu zamówienia; pkt 8 SIWZ pisze: „Przewidywana 
ilość kilometrów w okresie 24 miesięcy – 168 tys. km” 
Czy dobrze rozumiemy, że wartość średnio miesięczna przebiegu pojazdu to 7 000km/mc? 
Odpowiedź nr 11 
Tak, to jest wartość średnio miesięczna. 
 
Pytanie nr 12 
Czy zlecenia przekazywane są bezpośrednio do zespołu karetki? A jeśli tak, na jakiej drodze? 
Nie ma o tym mowa w SIWZ. 
Odpowiedź nr 12 
Zlecenia są przekazywane drogą telefoniczną bezpośrednio do zespołu karetki. 
Pytanie nr 13 



a) Czy Zamawiający posiada i wynajmuje pomieszczenie o charakterze socjalnym dla 
aktualnego wykonawcy? 
lub 
b) Czy istnieje możliwość wynajęcia takiego pomieszczenia? Jeśli tak, o jakiej powierzchni i 
cenie? 
Odpowiedź nr 13 
Zamawiający nie posiada takiego pomieszczenia. 
 
Mirosława Paczkowska 
 
 

 

 


