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SPS – V. 262.47.2019 

Wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę transportu chorych dializowanych w stacji dializ dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku 

Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/40/U/2019). 

Niniejszym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania 

o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 2019-08-13 oraz udziela na 

nie odpowiedzi. 

Treść zapytania jest następująca: 

Pytanie nr 1. 

Biorąc pod uwagę uprzywilejowaną sytuację obecnego wykonawcy na temat wiedzy o stanie 

pacjentów, kilometrów i wszelkich danych, proszę o odpowiedź w okresie ostatnich 3 miesięcy 

obecny Wykonawca wystawiał FV na jaką liczbę kilometrów? 

Odpowiedź nr 1. 

Wykonawca wystawił faktury za czerwiec 2019 – 24 599 km; maj 2019 – 25 010km; kwiecień 2019-

23 981km.  

Pytanie nr 2. 

Czy cena za kilometr z pacjentami sprawnymi jest inna - jaka?  

Odpowiedź nr 2. 

Tak, Zamawiający obecnie płaci 1,79zł/km - ambulans z kierowcą i 2,19zł/km - ambulans z kierowcą 

i sanitariuszem. W ogłoszonym postępowaniu podstawą rozliczania nie będzie stawka za kilometr.  

Pytanie nr 3. 

Czy cena za kilometr z pacjentami niepełnosprawnymi jest inna - jaka i wymaga dwu osobowej 

obsady? 

Odpowiedź nr 3. 

Jak w pytaniu nr 2. 

Pytanie nr 4. 

Proszę wyszczególnić liczbę kilometrów przejechanych w okresie ostatnich trzech miesięcy samego 

kierowcy oraz kierowcy i pomocnika. 

Odpowiedź nr 4. 

Liczba kilometrów – ambulans z kierowcą – czerwiec – 11 508km; maj – 11 597km; kwiecień – 

11 144km. 
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Liczba kilometrów - ambulans z kierowcą i sanitariuszem – czerwiec – 13 091 km; maj – 13 413km; 

kwiecień – 12 837km. 

Pytanie nr 5. 

Czy Zamawiający nie powinien wymagać od Wykonawców posiadania normy EN1789 dla pojazdów 

wykonujących usługę przewozu osób w pozycji leżącej? Norma ta jest wymagana przy tego rodzaju 

zadaniach i gwarantuje Zamawiającemu bezpieczeństwo, Zamawiający uniknie tym samym 

wykonawców posiadających przerobione we własnym zakresie auta nie spełniające norm 

bezpieczeństwa. 

Odpowiedź nr 5. 

Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o spełnieniu przez oferowane pojazdy wymagań 

normy PN-EN 1789+A2:2015-01 - wersja polska lub równoważnej oraz oświadczenia że oferowane 

pojazdy posiadają świadectwo homologacji na dany, oferowany typ pojazdu”.. Treść takich 

oświadczeń zamawiający wprowadza do formularza „oferta wykonawcy”. W związku z tym 

Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści 

formularza „oferta wykonawcy”. Obowiązujący formularz "oferta wykonawcy" w załączeniu do 

niniejszego pisma. 

Pytanie nr 6. 

Czy Zamawiający będzie praktykował zlecanie pojedynczych przewozów poza harmonogramem za 

stawkę ryczałtowa?. 

Odpowiedź nr 6. 

Tak, zgodnie z SIWZ.  

Pytanie nr 7. 

Czy Zamawiający będzie zlecał przewozy pojedynczych osób czy też będzie układał harmonogramy 

zgodnie z miejscem zamieszkania pacjentów tak aby pojazdy były wypełnione maksymalnie zgodnie 

z liczbą miejsc w pojazdach? 

Odpowiedź nr 7. 

Tak, zgodnie z SIWZ strony 29 ÷ 31, wg. stanu na dzień 30.07.2019 r. 

Pytanie nr 8. 

Czy przewozy np do Warszawy na badania, przetoki itp będą traktowane jak przejazd ryczałtowy? 

Odpowiedź nr 8. 

Tak, zgodnie z SIWZ.  

Pytanie nr 9. 

Czy Zamawiający posiada płynność finansową i reguluje należności terminowo jeśli nie to ile 

miesięcy są opóźnienia? 

Odpowiedź nr 9. 

Nie reguluje terminowo zapłaty. Opóźnienia od 2 do 3 miesięcy. 

 

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu 

oferty. 


