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Toszek, 08.02.2019 r. 
            
 

 
dotyczy: postępowania nr 6/PN/DEG/AS/2019 na trzeci przetarg na świadczenie usług transportu 

sanitarnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 
 
 
          Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
 

Pytania z dnia 07.02.2019 r. 

Pytanie 1 
§ 2 pkt 1 
Prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia, zespoły ratownictwa medycznego dotyczą wyłącznie 
PRM, w związku z czym proponujemy zapis: 
„(…) na wezwanie Zamawiającego w zakresie transportu sanitarnego w zakresie pakietu” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia opis w  § 2 pkt 1 na następujący: „(…) na wezwanie Zamawiającego w zakresie 
transportu sanitarnego w zakresie pakietu”. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w projekcie 
umowy (zał. nr 7 do SIWZ). 
 
 

Pytanie 2 
§ 4 pkt 6 SIWZ rozdz. II pkt 1.8 
Czy Zleceniodawca może podać podstawę prawną dla: 
„Zbadania zabezpieczenia pacjenta, prowadzenia akcji reanimacyjnej i odpowiedniego wdrożenia 
leczenia w zależności od stanu pacjenta (…)” na terenie szpitala, czyli wykonywanie świadczeń 
medycznych, na terenie placówki w której personel nie jest zatrudniony? 
 

 

Odpowiedź: 
Szpital ze względu na świadczony profil, rodzaj świadczonych usług – leczenie psychiatryczne nie jest 
w stanie przeprowadzić intubacji u pacjentów przytomnych na własnym oddechu. 
 
Pytanie 3 
§ 4 pkt 7 SIWZ rozdz. II pkt 1.9 
Czy zleceniodawca dopuszcza zwiększenie maksymalnego czasu oczekiwania dla pakietu I z 60 minut 
do 90 minut? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający zwiększa maksymalny czas oczekiwania dla pakietu I do 90 minut. Tym samym zmianie 
ulegają zapisy SIWZ w projekcie umowy (zał. nr 7 do SIWZ) § 4 pkt 7 SIWZ rozdz. II pkt 1.9 
 
Pytanie 4 
SIWZ rozdział VII pkt 2 
Czy Zleceniodawca dopuszcza odstąpienie od pobrania zabezpieczenia w postaci wadium? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia wadium w zakresie pakietu I i II. Tym samym zmianie 
ulegają zapisy SIWZ  - wykreślony zostaje rozdział VII 
 
Pytanie 5 
§ 4 pkt 12 SIWZ rozdz. II pkt 1.14 
Wnosimy o uwzględnienie zapisu który mówi o ponoszeniu kosztów dojazdu w wypadku stanu pacjenta 
nie pozwalającego na realizację zlecenia z winy zleceniobiorcy przez zleceniodawcę 
 
Odpowiedź: 
Szpital ze względu na świadczony profil, rodzaj świadczonych usług – leczenie psychiatryczne nie jest 
w stanie przeprowadzić intubacji u pacjentów przytomnych na własnym oddechu. 
 
Pytanie 6 
§ 10 SIWZ rozdz. XI pkt 5 
Czy Zleceniodawca uwzględni zmiany cen jednostkowych wynikające z nieprzewidzianego wysokiego 
wzrostu ceny paliwa? 
 
Odpowiedź: 
Jeżeli wzrost cen paliw nastąpi na poziomie wyższym niż 5% (na podstawie komunikatu PKN „Orlen”) 
wówczas Zleceniobiorcy przysługiwać będzie podwyżka ceny jednostkowej na 1 km ze wskaźnikiem 
0,025 zł/km. Zleceniobiorca każdorazowo winien wystąpić o rewaloryzację ceny usługi z wykazaniem 
podstaw wzrostu cen paliw. Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ w projekcie umowy (zał. nr 7 
do SIWZ) § 10 SIWZ rozdz. XI pkt 5. 
 
 
 

 
 
 

Z poważaniem: 
 

Z-ca Dyrektora  
                    ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                                   inż. Erwin Janysek    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


