
Nr referencyjny  TZ.372.99.2018                                                         Zielona Góra, dnia 19.03.2019 r.

ZAWIADOMIENIE 

o udzieleniu wyjaśnień treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie treści SIWZ oraz
zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający niniejszym informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.372.99.2018 – prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego
rozumianego jako przewóz pacjentów (transport  w stanie  zagrożenia  życia,  transport  na dializoterapię,
konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do
domu),materiałów  biologicznych  (krwi  i  materiałów  krwiopochodnych,  materiału  biologicznego  do
badań),zespołu  ds.  transplantacji,  narządów,  transportu  zaopatrzeniowego  Szpitala  oraz  innych
wynikających z działalności Zamawiającego przez 7 dni w tygodniu, wniesiono następujące pytania: 

Pytanie 1 

W związku z wskazaniem wymogu posiadania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznym i Administracji na
pojazdy  uprzywilejowane  w  ruchu  drogowym,  czy  Zamawiający  przewiduje  przystąpienie  do  przetargu
Wykonawcy nie posiadającego w momencie składania oferty w/w pozwolenia, a uzyska je po wyłonieniu
i/lub podpisaniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przystąpienia do przetargu Wykonawcy nie posiadającego
ww. zezwolenia w momencie składania oferty. Jednakże Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć
ww. zezwolenie do dnia 30.06.2019 r. Zamawiający zmienia w tym zakresie zapisy SIWZ.

 

Pytanie 2 

Czy wobec powyższego Zamawiający przewiduje zmianę zapisów SIWZ i powyższych załączników poprzez
zobligowanie Wykonawcy do uzyskania takiego zezwolenia w terminie 60 dni tj. do dnia podpisania umowy
i/lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ poprzez zobligowanie Wykonawcy do przedłożenia
zezwolenia  Ministra Spraw Wewnętrznym i Administracji na pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.
Wykonawca nie posiadający ww. zezwolenia w momencie składania oferty jest zobowiązany do dostarczenia
go do dnia 30.06.2019 r. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3 

Czy Zamawiający przewiduje uzupełnienie SIWZ tj. w zakresie spełnienia niezbędnych warunków do udziału
w  przetargu  poprzez  zobowiązanie  Wykonawcy  do  posiadania  "licencji  na  wykonywanie  krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie
do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą"?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wprowadza do SIWZ warunek w zakresie  kompetencji lub uprawnień:  w
ramach  transportu  dializowego  wymaga  przedłożenie  „licencji  na  wykonywanie  krajowego  transportu
drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą". Zamawiający zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 

Czy  Zamawiający  przewiduje  przystąpienie  do  przetargu  Wykonawcy,  którego  pracownicy  są  w  trakcie
odnawiania kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy tj. recertyfikacji zaświadczenia, które to uprawnienia
uzyskają po terminie na złożenie oferty, a przed terminem podpisania umowy?
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Odpowiedź: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków
udziału  w  postępowaniu,  zostanie  wezwany  do  przedłożenia  oświadczeń  i  dokumentów.  Jednocześnie
Zamawiający koryguje zapis SIWZ dotyczący warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza, by kierowcy wykonujący usługi transportu sanitarnego posiadali inne (wyższe)
kwalifikacje do udzielania świadczeń o charakterze medycznym niż ratownik KPP (tytuł zawodowy ratownika
medycznego)?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza by kierowcy wykonujący usługi transportu sanitarnego posiadali kurs
kwalifikowanej pierwszej pomocy lub tytuł zawodowy ratownika medycznego. Zamawiający zmienia zapisy
SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiając  może  ujawnić  w ramach odpowiedzi  na  pytania  do  SIWZ,  jaką  kwotę   przeznacza  na
sfinansowanie zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 86 ust. 3 „Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Pytanie nr 7

Zamawiający  w  umowie  określił  warunki  zmiany  wynagrodzenia  dla  Wykonawcy  zawierając  poniższą
klauzulę  „...określonej  w  ust.  1  lit.  b,  składnik  wynagrodzenia  odpowiadający  kosztom  pracy  zostanie
zwiększony  maksymalnie  o  wysokość  wskaźnika  wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia  bądź  stawki
godzinowej  w stosunku do roku ubiegłego,  pomniejszonego o 4 punkty procentowe;”.  Czy Zamawiający
byłby skłonny zmienić zapis „w stosunku do roku ubiegłego” na zapis „w stosunku do roku ubiegłego lub
ostatniej  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy”?  Takie  sformułowanie  wydaje  się  w  pełni  zabezpieczać
interesy  Zamawiającego  i  Wykonawcy  w  sytuacji,  gdy  wniosek  o  zmianę  wynagrodzenia  Wykonawcy
zostanie złożony  w okresie dłuższym niż rok od rozpoczęcia świadczenia usług (np. po 36 miesiącach).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8

W  umowie  w  §1  Przedmiot  umowy  punkcie  2  e)  Zamawiający  napisał  o  transporcie  „materiałów
biologicznych  na  badania,  również  jako  transport  łączony  z  pacjentem,  w  godz.  7:00  –  19:00.”  Czy
Zamawiający przewiduje, że do ww. rodzaju transportu wymagany będzie osobny zespół jednoosobowy, czy
też zakłada, że transport ten wykonywany będzie ambulansami wykorzystywanymi do transportu opisanego w
tym samym punkcie litery a-d?

Odpowiedź: Zamawiający zakłada, że transport wymieniony w  §1  pkt 2a-d umowy  wykonywany będzie
tymi samymi zespołami co transport opisany w  §1 pkt e. 

Pytanie nr 9

Czy  kierowca  obsługujący  transport  zaopatrzeniowy  (  §2  Przedmiot  umowy  punkt4)  także  musi  być
ratownikiem  KPP?  Czy  ze  względu  na  nieciągłe  godziny  pracy  i  ich  niewielki  wymiar  Zamawiający
dopuszcza, by kierowca realizujący ww. transport był zatrudniony na innej niż umowa o pracę podstawie
(własna działalność gospodarcza, umowa cywilno-prawna)?

Odpowiedź:  Kierowca  wykonujący  transport  zaopatrzeniowy nie  musi  być  ratownikiem  KPP.  Pozostałe
zapisy zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 10

W §10  umowy  Zamawiający  wprowadza  następujacy  zapis  „  1.  Wykonawca   świadczył  będzie  usługi
transportu sanitarnego (z wyjątkiem usługi transportu na  i z hemodializy, określone w osobnym przepisie
niniejszej  umowy),  w formie dyżurów pojazdów  do transportu sanitarnego według  poniższych  zasad:od
każdego poniedziałku do piątku włącznie od godz. 7:00 do godz. 19:00 (trzy karetki,  każda z  zespołem:
kierowca, ratownik KPP lub sanitariusz), w soboty, niedziele i święta od godz. 7.00 do godz. 19:00 (jedna
karetka z zespołem: kierowca, ratownik KPP lub sanitariusz ).” Natomiast w innym punkcie zapis przeciwny
”4. Zamawiający gwarantuje pomoc ratownika KPP lub sanitariusza, kierowcy w realizowaniu przewozów
(pomoc pacjentom, załadunek, rozładunek) w godzinach świadczenia usług. Wykonawca odpowiada za stan
techniczny pojazdu.” Czy ww. zapisy stanowią omyłkę Zamawiającego, czy też rzeczywiście Zamawiający
przeznacza swoich pracowników do pomocy w transporcie?

Odpowiedź:  Zamawiający  koryguje  zapisy  załącznika  nr  4  do  SIWZ  –  wzór  umowy  w  §10  ust  4  w
następujący  sposób:   „Wykonawca gwarantuje  pomoc  ratownika  KPP  lub  sanitariusza,  kierowcy  w
realizowaniu  przewozów  (pomoc  pacjentom,  załadunek,  rozładunek)  w  godzinach  świadczenia  usług.
Wykonawca odpowiada za stan techniczny pojazdu.”. 

Pytanie nr 11

Czy  Zamawiający uznaje, że rozliczanie transportów będzie obejmowało jedynie przejazd w jedną stronę (np.
z  siedziby  Zamawiającego  do  domu  pacjenta),  natomiast  powrót  do  siedziby  Zamawiającego  ma  zostać
wliczony w koszt 1km wykazany w Załączniku nr 2 do SIWZ? Wskazują na to m. in  § 13 umowy „ Strony
postanawiają, że do ustalenia wynagrodzenia za transport pacjentów na hemodializę i po zabiegu hemodializy,
transport  sanitarny  pacjentów,  materiału  biologicznego  oraz  transport  zaopatrzeniowy podstawą  płatności
będzie iloczyn ilości przejechanych i udokumentowanych kilometrów oraz stawka za 1km wraz z obsługą z
uwzględnieniem wszystkich kosztów pośrednich (wynikające z np. postojów, oczekiwania na pacjenta, drogi
powrotnej itp.) W przypadku transportu pacjenta z miejsca pobytu do szpitala, wynagrodzenie przysługuje
także za przejazd na odcinku Szpital – miejsce pobytu pacjenta.”Czy też Zamawiający zamierza rozliczać
kilometry przebiegu licząc jako miejsce rozpoczęcia i zakończenia transportu siedzibę Zamawiającego?

Odpowiedź:  Zamawiający  zamierza  rozliczać  kilometry  przebiegu  licząc  jako  miejsce  rozpoczęcia  i
zakończenia transportu siedzibę Zamawiającego.

Pytanie nr 12

W §17 umowy w p 2a Zamawiający zapisał „ aktualnego wykazu pracowników lub osób zatrudnionych u
Wykonawcy na innej  podstawie niż umowa o pracę – wykonujących w imieniu Wykonawcy wskazane w
wykazie świadczenia na rzecz Wykonawcy oraz dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje.” Natomiast
w §  19 „Wymóg w zakresie zatrudnienia 1.Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności
bezpośrednio  związane  z transportem były  wykonywane  przez  osoby  zatrudnione  na  umowę  o  pracę
niezależnie  od  tego,  czy  usługi  te  będzie  wykonywał  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca.”Czy Zamawiający dopuszcza, by w ramach zgłoszonego podwykonawstwa (bez powołania
na zasoby innego podmiotu) Wykonawca dopuścił do realizacji przedmiotu Zamówienia osoby posiadające
kwalifikacje i prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w szczególności dopuszcza by w ramach realizacji usługi wykonywały ją osoby, które z
Wykonawcą posiadają umowy cywilno-prawne, a jednocześnie  są  one zatrudnione na podstawie umów o
pracę w podmiocie trzecim (np. inne placówki medyczne, służby mundurowe)?  Osoby takie ze względu na
dorywczy charakter udziału w wykonaniu zamówienia nie są skłonne do zawierania kolejnej umowy o pracę
(m in. ze względu na obowiązki ciążące wobec obu pracodawców)

Szpital  Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
z siedzibą w  Zielonej Górze przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  III Wydział Gospodarczy Krajowym  Rejestrze Sądowy pod numerem KRS: 0000596211;
kapitał zakładowy: 10 300,00 zł,  NIP: 973-10-25-315,  REGON: 970773231



Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 14

Czy  Zamawiający  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  wymaga  referencji
potwierdzających kwotową wartość i jakość wykonanych usług? Czy jeśli wykonawca wykonywał usługi na
rzecz Zamawiającego w ww. wartości oraz czasie, Zamawiający wymaga ich pisemnego potwierdzenia, czy
też sam dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 15

Czy referencje muszą obejmować wszystkie rodzaje transportu sanitarnego – w tym transport dializowanych,
transport zaopatrzeniowy (tak by były one zgodne ze specyfiką przedmiotu zamówienia)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ referencje muszą obejmować transport
sanitarny.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wymaga jednostkowej referencji potwierdzającej wykonanie usług na kwotę nie mniejszą
niż 500 000, czy dopuszczają referencje wielu podmiotów na niższe kwoty ale łącznie nie mniej niż 500 000
zł?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga referencji należycie wykonanej co najmniej  jednej usługi
polegającej na świadczeniu usługi transportu sanitarnego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. rocznie. 

W konsekwencji udzielenia odpowiedzi na pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujący
sposób: 

1. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIII SIWZ pkt 3.1.

Zamawiający dodaje zapis: „Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada "licencję na
wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego  w  zakresie  przewozu  osób  pojazdem  samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą"”

2. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:  Rozdział XIII SIWZ pkt 3.3. „Wykonawca
musi wykazać, że w zakresie transportu sanitarnego będzie dysponował minimum 11 kierowcami, którzy:”

Zamawiający  usuwa  zapis -  posiadają  zezwolenie  na  kierowanie  pojazdem  uprzywilejowanym,  tj.
„Zezwolenie  na kierowanie  pojazdem uprzywilejowanym lub  pojazdem przewożącym wartości  pieniężne”
wydane przez właściwy organ 

3. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:  Rozdział XIII SIWZ pkt 3.3. „Wykonawca
musi wykazać, że w zakresie transportu sanitarnego będzie dysponował minimum 11 kierowcami, którzy:”

Zamawiający  koryguje  zapis  w sposób następujący:„ukończyli  kurs  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy lub
posiadają tytuł zawodowy ratownika medycznego”,
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4.  Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:  Rozdział XIII SIWZ pkt 4.4. „- w celu
wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.: 4.4.1.”

Zamawiający wprowadza zmianę w następujący sposób:

a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą (np. odpis lub zaświadczenie o wpisie do ww. rejestru) 

b)  Dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  posiada „licencję  na  wykonywanie  krajowego  transportu
drogowego  w  zakresie  przewozu  osób  pojazdem  samochodowym  przeznaczonym  konstrukcyjnie  do
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą".

5.  Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIII SIWZ pkt 4.4. „- w celu
wykazania spełniania warunku z pkt 3.3.:  4.4.2.  (…)  - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji niniejszego zamówienia wraz z dokumentami:

Zamawiający wprowadza zmianę w następujący sposób:

a)  kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem ukończenia kursu  kwalifikowanej pierwszej pomocy
(aktualne na dzień złożenia dokumentów) lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem posiadania
tytuł zawodowego ratownika medycznego;

b)informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SIWZ). 

6. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIX SIWZ pkt 1.2.

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 22.03.2019  r. o godzinie 10:30

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 04.04.2019 r. o godzinie 10:30

7. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 1.

Było: Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 22.03.2019 r. do godziny
10:30.

Jest:  Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 04.04.2019 r. do godziny
10:30. 

8. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 2.

Było:  Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im.  Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 w pokoju nr 201 (sekretariat,
bud. A-administracja), nie później niż do 22.03.2019 r. do godziny 11:00.

Jest:  Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im.  Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 w pokoju nr 201 (sekretariat,
bud. A-administracja), nie później niż do 04.04.2019 r. do godziny 11:00.

9.  Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 19

Zamawiający modyfikuje:

Szpital  Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
z siedzibą w  Zielonej Górze przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  III Wydział Gospodarczy Krajowym  Rejestrze Sądowy pod numerem KRS: 0000596211;
kapitał zakładowy: 10 300,00 zł,  NIP: 973-10-25-315,  REGON: 970773231



„19. Kierowca winien posiadać wszystkie wymagane  aktualnymi przepisami uprawnienia (min. świadectwo
kwalifikacji do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, aktualne badania psychotechniczne), musi spełniać
warunki  zdrowotne  (posiadać  aktualne  szczepienia  ochronne  w  kierunku  wirusowych  zapaleń  wątroby,
stosować  zasady  profilaktyki  zakażeń  WZW,  HIV)  oraz  posiadać  aktualne  (ważne)  zaświadczenie  o
ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy lub posiadać tytuł zawodowy ratownika medycznego.

19.1.Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  najpóźniej przed  rozpoczęciem  realizacji
umowy tj. przed 30.06.2019 r. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwoleń na kierowanie
pojazdem  uprzywilejowanym  tj.  „Zezwolenie  na  kierowanie  pojazdem  uprzywilejowanym  lub  pojazdem
przewożącym wartości pieniężne” wydane przez właściwy organ;”

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  w celu
dokonania korekty zmienia treść SIWZ w następujący sposób:  

1. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział III SIWZ

Zamawiający wprowadza:

W celu świadczenia usług objętych umową Wykonawca może wynająć od Zamawiającego pomieszczenia na
cele socjalne o powierzchni około 53,24 m2 oraz 2 pomieszczenia garażowe o powierzchni 15,14 m 2 oraz
15,11 m2 określone razem z warunkami najmu na podstawie odrębnej umowy, która stanowi załącznik nr 8 do
SIWZ.  Aktualne  cenniki  opłat  dostępne  są  na  stronie  Zamawiającego  (  http://www.szpital.zgora.pl/ w
zakładce Cennik najmu powierzchni użytkowej, pod reklamy lub automaty)

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet
tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

Prezes Zarządu

Marek Działoszyński

podpis na oryginale

…………………………………………

                                                                                                                   zatwierdzam

Załączniki:

- SIWZ po zmianach,

- Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach,

- Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach,

- Załącznik nr 8 do SIWZ

Publikacja:

www.bip.szpital.zgo.pl
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Szpital  Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
z siedzibą w  Zielonej Górze przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  III Wydział Gospodarczy Krajowym  Rejestrze Sądowy pod numerem KRS: 0000596211;
kapitał zakładowy: 10 300,00 zł,  NIP: 973-10-25-315,  REGON: 970773231

http://www.bip.szpital.zgo.pl/
http://www.szpital.zgora.pl/uslugi-i-cennik/cennik-najmu-powierzchni-uzytkowej-pod-reklamy-lub-automaty
http://www.szpital.zgora.pl/

