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Toszek, 06.08.2018 r. 
 

dotyczy: konkursu ofert 10/KO/DEG/AC/2018 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb SP 
ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 

 
Pytania z dnia 06.08.2018 r. 

 
Pytanie 1 
Dot. pkt. 5.4 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę naliczania czasu oraz odległości na uwzględniający dojazd z miejsca 
stacjonowania zespołu oraz powrót do miejsca stacjonowania zespołu? 
 
Odpowiedź: 
Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 2: 
Dot. pkt. 7 
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu oczekiwania na zespół specjalistyczny z 45 do 60 minut? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania do 60 minut. 
 
Pytanie 3: 
Dot. pkt. 12 
 Czy Zamawiający może określić, czy w treści: „W przypadku nieprawidłowego lub nienależytego 

wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może nałożyć na 
Wykonawcę karę umowną w wysokości do 10% kwoty należności wynikającej z umowy za każde 
stwierdzone naruszenie (…)” kwota należności odnosi się do całości kwoty podanej w załączniku nr 1, czy 
do należności za usługi wykonane w danym miesiącu? 

 W treści punktu jest podpunkt mówiący : „nieudzielania świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w 
umowie”, przypominamy że zespoły nie mogą udzielać świadczeń zdrowotnych na terenie szpitali. Czy w 
przypadku, gdy po przyjeździe do siedziby Zamawiającego okaże się, że stan pacjenta nie pozwala na 
realizację zlecenia nie z winy Wykonawcy również naliczona zostanie kara? 

 w kolejnym odnośniku jest uwzględniona kara za „Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej”, 
czy Zamawiający może doprecyzować o jakiej dokumentacji medycznej jest mowa, ponieważ 
dokumentacja medyczna z wykonanego transportu sanitarnego jest własnością Wykonawcy a nie 
Zlecającego? 

 Czy istnieje wydłużenie czasu składania ofert do dnia 8.08.2018 godz.. 10:00 
 
Odpowiedź: 
 Zapis odnosi się do należności za usługi wykonane w danym miesiącu. 
 Bardzo prosimy o wyjaśnienie definicji: ”stan pacjenta nie pozwala na realizację zlecenia”. Po otrzymaniu 

wyjaśnień przekażemy odpowiedzi na pytanie. 
 Dotyczy przypadku kontroli przeprowadzanej przez NFZ i wymagana dokumentacja jest dla NFZ. 
 Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13.08.2018 r. godz. 12:00. 

 
Z poważaniem: 
 
Z-ca Dyrektora  

ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
inż. Erwin Janysek    

 


