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Ruda Śląska, dnia 17.05.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 18/SMRS/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na: na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Sp. z o.o.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
(SWZ) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1
Czy postępowanie obejmuje transport tzw. pacjentów covidowych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że transport winien obejmować wszystkich pacjentów Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., w tym również tzw. pacjentów covidowych.
Pytanie 2 – dotyczy ppkt 3.4.3 rozdziału XIII SWZ
Czy Zamawiający określi jaki zakres mają obejmować badania? Czy w/w warunek zostanie spełniony
poprzez posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na poszczególnym
stanowisku wydanego przez lekarza medycyny pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby osoby o których mowa w ppkt 3.4.3 rozdziału XIII SWZ
posiadały książeczkę zdrowia/orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.
Pytanie 3 – dotyczy ppkt 3.4.3 rozdziału XIII SWZ
Czy Zamawiający wyjaśni zasadność wymagania umiejętności obsługi automatycznych
defibrylatorów, skoro nie jest to sprzęt wymagany do wyposażenia ambulansu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wyposażenia ambulansu w automatyczny defibrylator, natomiast wymaga,
aby osoby o których mowa w ppkt 3.4.3 rozdziału XIII SWZ były przeszkolone w zakresie jego obsługi.
Zamawiający nadmienia, że wymaganie przeszkolenia personelu w powyższym zakresie nie stanowi
sprzeczności z wymaganiami w zakresie wyposażenia ambulansu. Zamawiający nadmienia,
że automatyczny defibrylator stanowi istotny sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy.

KRS: 0000346868
NIP: 6412490985
REGON: 241468653

Kapitał zakładowy: 48 856 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

centrala: (32) 344 07 23
sekretariat: (32) 248 24 52
fax: (32) 779 59 12

Pytanie 4 – dotyczy załącznika nr 4 do SWZ
Czy Zamawiający określi średnią ilość poszczególnych transportów w miesiącu oraz poda średnią ilość
przebytych kilometrów oraz średni czas realizacji poszczególnych usług w miesiącu?
Odpowiedź:
Zamawiający na przykładzie miesiąca marca 2022 r. podaje:
1) ilość transportu bez opieki – 155;
2) ilość transportu z opieką – 249;
3) km – 6 228;
4) godziny – 288.
Pytanie 5 – dotyczy pkt 3 rozdziału III SWZ
Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w wymagania i zgodzi się na zatrudnienie jednej osoby, nadzorującej
pracę kierowców na podstawie umowy o pracę na stanowisku Kierownik ds. transportu sanitarnego
oraz nadzorującą pracę dyspozytorni na podstawie umowy o pracę na stanowisku Koordynator ruchu
dyspozytorskiego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymogu o którym mowa w pkt 3 rozdziału III SWZ
tj. zatrudnienia na umowę o pracę kierowców uprawnionych do kierowania pojazdami, które będą
użytkować w trakcie wykonania usługi i podtrzymuje zapisy treści SWZ.
Pytanie 6 – dotyczy §13 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy,
które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia
Czy Zamawiający zgodzi się na określenie kary kwotowo np. 100,00 zł za każdy taki przypadek?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę, jednocześnie podtrzymuje projektowane
postanowienia umowne.
Pytanie 7 – dotyczy załącznika nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy następującego zapisu:
„Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy
za wykonane w danym okresie rozliczeniowym usługi transportowe, jeżeli opóźnienie przekracza
jeden miesiąc w stosunku do terminu zapłaty wskazanego w wystawionej przez Wykonawcę fakturze,
a Zamawiający - pisemnie wezwany przez Wykonawcę do zapłaty należności z jednoczesnym
zagrożeniem Zamawiającemu rozwiązaniem umowy w przypadku bezskuteczności wezwania nie zapłaci Wykonawcy tego wynagrodzenia w wyznaczonym mu przez Wykonawcę dodatkowym
terminie 7 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu wezwania.”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
Pytanie 7 – dotyczy załącznika nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 12 wzoru umowy zapisu 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.”
Należy zauważyć, że w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich
okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań
umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować
procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy
za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego
pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym
kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Obowiązujące przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
Pytanie 8
Wynagrodzenie obecnego Wykonawcy nie jest informacją poufną, wobec tego bardzo proszę
o wskazanie przez Zamawiającego następujących stawek:
1. ceny za 1 km usługi transportu sanitarnego bez opieki
2. ceny za 1 km usługi transportu sanitarnego z opieką
3. ceny za 1 km oraz za 1 godzinę usługi transportu sanitarnego dalekiego bez opieki
4. ceny za 1 km oraz za 1 godzinę usługi transportu sanitarnego dalekiego z opieką
Odpowiedź:
Zamawiający podaje poniżej stawki obowiązującej umowy:
1) Stawka ryczałtowa za jednostkowy transport bez opieki – 70,00 zł;
2) Stawka ryczałtowa za jednostkowy transport z opieką – 120,00 zł;
3) Transport sanitarny daleki bez opieki, godzina – 40,00 zł;
4) Transport sanitarny daleki bez opieki, km – 1,20 zł;
5) Transport sanitarny daleki z opieką, godzina – 70,00 zł;
6) Transport sanitarny daleki z opieką, km – 1,20 zł.
Pytanie 9
Prosimy o informację jaka była średnia miesięczna suma kilometrów oraz godzin pracy w zakresie
poszczególnych rodzajów transportu w ciągu ostatnich 3 m-cy?
Odpowiedź:
Zamawiający podaje średnią z ostatnich 3 miesięcy:
1) średnia ilości godzin bez opieki – 254;
2) średnia ilość km bez opieki – 5 637;
3) średnia ilość godzin z opieką – 358;
4) średnia ilość godzin bez opieki – 3 609;
5) średnia ilość transportów bez opieki – 144;
6) średnia ilość transportów z opieką – 237.
Pytanie 10
Czy Zamawiający potwierdza, że pojazdy sanitarne, oferowane do realizacji przedmiotu zamówienia,
mają posiadać, aktualne na dzień złożenia ofert, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań
normy PN-EN 1789, w tym homologację pojazdu sanitarnego-kompletnego LUB certyfikat zgodności
CE producenta pojazdów?
Stanowi to obligatoryjny wymóg NFZ, a Zamawiający winien mieć możliwość kontroli składanych
oświadczeń w oparciu o dokumenty źródłowe.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że pojazdy sanitarne powinny spełniać wszystkie wymagania zgodnie
z aktualnymi normami i obowiązującymi przepisami, wskazanymi w rozdziale VI załącznika nr 4
do SWZ oraz w §6 załącznika nr 9 do SWZ.
Pytanie 11
Czy Zamawiający potwierdza, że dokumenty potwierdzające zgodności pojazdów sanitarnych z normą
PN-EN 1789 – homologacja fabryczna pojazdu kompletnego lub certyfikat zgodności producenta
pojazdu – mają być okazane Zamawiającemu na każde żądanie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga okazania powyższych dokumentów na każde żądanie. Zgodnie treścią
odpowiedzi na pytanie 10 pojazdy sanitarne powinny spełniać wszystkie wymagania zgodnie
z aktualnymi normami i obowiązującymi przepisami, wskazanymi w rozdziale VI załącznika nr 4
do SWZ oraz w §6 załącznika nr 9 do SWZ.

Pytanie 12
Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty paszporty
medycznych lub techniczne (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.) na cały
sprzęt będący na wyposażeniu ambulansu klasy A1 lub A2, zgodnie z normą PN-EN1789, i przedstawić
je na każde żądanie Zamawiającego, odrębnie dla każdego oferowanego pojazdu?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 11.
Pytanie 13
Czy Zamawiający potwierdza, że pojazdy mają być wyposażone w tlen medyczny, a Oferent
ma posiadać aktualną na dzień złożenia ofert umowę na zakup tlenu medycznego
wraz z atestowanymi butlami, która ma być udostępniona Zamawiającemu na każde jego wezwanie?
Odpowiedź:
Wykonawca, który będzie realizować zlecenie przewozu pacjenta wymagającego tlenoterapii
musi je zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie wymaga
udostępnienia umowy zawartej między Wykonawcą a dystrybutorem gazów medycznych.
Pytanie 14
Czy Zamawiający potwierdza, iż oferent ma być na dzień złożenia ofert podmiotem leczniczym?
Uzasadnienie: Wyłącznie podmiot leczniczy może realizować świadczenia zdrowotne w ambulansach.
Takim świadczeniem jest podawanie leków, a tlen medyczny jest produktem leczniczym-lekiem.
Jeśli Zamawiający nie potwierdza, uznać należy, że pojazdy nie mogą być wyposażone w butle
z tlenem.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że Wykonawca winien być podmiotem wykonującym działalność leczniczą
i zgodnie z pkt VIII załącznika nr 1 do SWZ/UMOWY zobowiązany jest wskazać numer księgi
rejestrowej o której mowa w pkt VIII załącznika nr 1 do SWZ/UMOWY.
Pytanie 15
Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent ma posiadać własną dyspozytornię, czynną 24h we wszystkie
dni roku, z kontaktem telefonicznym, umożliwiającym przyjmowanie od Zamawiającego zleceń
wyjazdów transportu osób dializowanych? Jest to identyczna sytuacja jak w przypadku transportu
sanitarnego. Zamawiający winien mieć możliwość kontakty z Wykonawcą, w przypadku gdy zachodzi
konieczność wykonania dializy wyrównawczej, dodatkowej, lub poinformowania go, że chory
np. przebywa w szpitalu.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt III ppkt 1 załącznika nr 1 do SWZ/UMOWY Zamawiający wymaga realizacji usługi 7 dni
w tygodniu/24 godziny na dobę, zatem Wykonawca musi zapewnić możliwość przekazywania zleceń
telefonicznie w sposób ciągły tj. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Pytanie 16
Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent ma prowadzić dezynfekcję pojazdów przy pomocy
wyspecjalizowanych urządzeń lub jeśli ich nie posiada mieć zawartą umowę na dzień składania ofert,
na dezynfekcję z podmiotem zewnętrznym?
Uzasadnienie: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, brak tego
wymogu jest możliwym źródłem zakażenia.
Odpowiedź:
Obowiązek dezynfekcji pojazdów leży po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisami określonymi
w ppkt 5 pkt VI załącznika nr 4 do SWZ/UMOWY oraz w §6 ust. 10 załącznika nr 9 do SWZ.

Pytanie 17
Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent winien przedstawić umowę na dezynfekcję z podmiotem
zewnętrznym, lub dokumenty zakupu urządzeń do dezynfekcji ultradzwiękowej lub innej posiadanej
na dzień składania oferty na każde wezwanie Zamawiającego ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga przedstawienia powyższych dokumentów. Obowiązek dezynfekcji pojazdów
leży po stronie Wykonawcy jako podmiotu profesjonalnego, zgodnie z zapisami określonymi
w ppkt 5 pkt VI załącznika nr 4 do SWZ/UMOWY oraz w §6 ust. 10 załącznika nr 9 do SWZ.
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