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do wszystkich Wykonawców 
 
 

O D P O W I E D Ź  
na pytania Wykonawców 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie art.4 

pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych na: 

Świadczenie usług transportu sanitarnego, 

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko Zamawiającego są następujące : 

Pytanie nr 1 

 

Odp: Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie punktu 9, który 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„9. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania usługi niezwłocznie od momentu wezwania, w 
czasie nie dłuższym niż / oraz składzie: 

1) Karetką typu „T” – 
a) w trybie standardowym - 60 minut od otrzymania wezwania lub punktualnie na godzinę 

wskazaną w zleceniu – w składzie kierowca + sanitariusz 
b) w trybie „przyśpieszonym” – przewidzianym dla transportu krwi  - 20 minut od otrzymania 

wezwania – w składzie:  kierowca  
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2) Karetką typu „P” – 
a) w trybie standardowym – 60 minut od otrzymania wezwania lub punktualnie na godzinę 

wskazaną w zleceniu – w składzie kierowca + ratownik medyczny 
b) w trybie „przyśpieszonym” – 30 minut od otrzymania wezwania – w składzie kierowca + 2 

ratowników medycznych 
3) Karetką typu „S” – 

a) w trybie standardowym – 60 minut od otrzymania wezwania lub punktualnie na godzinę 
wskazaną w zleceniu – w składzie kierowca + ratownik medyczny lub pielęgniarka + lekarz  

b) w trybie „przyśpieszonym” – 40 minut od otrzymania wezwania w składzie kierowca + ratownik 
medyczny lub pielęgniarka + lekarz” 

 
Dodatkowo Zamawiający informuje o następujących zmianach: 
1. Zmianie uległ załącznik nr 2a do postępowania 
2. Zmieniono treść opisu przedmiotu zamówienia w punkcie 10, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„Przyjęcie zlecenia na usługę transportu sanitarnego nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia 
telefonicznego przez lekarza jednostki organizacyjnej szpitala, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę. 
Zlecenie na transport będzie przekazane w momencie zgłoszenia się zespołu do siedziby Zamawiającego.” 
3. Zmianie uległ załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w zakresie : 
§ 2 ust. 10 – 15,  które otrzymują następujące brzmienie: 
10. Przyjęcie zlecenia na usługę transportu sanitarnego nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia 

telefonicznego przez lekarza jednostki organizacyjnej szpitala, pod numer telefonu wskazany przez 
Wykonawcę. Zlecenie na transport będzie przekazane w momencie zgłoszenia się zespołu do siedziby 
Zamawiającego.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do świadczenia usług transportowych karetką typu "T" 
całodobowo we wszystkie dni tygodnia /w tym święta i dni wolne od pracy/. Wykonawca zobowiązany jest 
przystąpić do wykonania usługi niezwłocznie od momentu wezwania w następującym czasie oraz składzie: 

c) w trybie standardowym - 60 minut od otrzymania wezwania lub punktualnie na godzinę 
wskazaną w zleceniu – w składzie kierowca + sanitariusz 

d) w trybie „przyśpieszonym” – przewidzianym dla transportu krwi  - 20 minut od otrzymania 
wezwania – w składzie:  kierowca  

12. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do świadczenia usług transportowych karetką typu "P" 
całodobowo we wszystkie dni tygodnia /w tym święta i dni wolne od pracy/. Wykonawca zobowiązany jest 
przystąpić do wykonania usługi niezwłocznie od momentu wezwania w następującym czasie oraz składzie: 

a) w trybie standardowym – nie dłuższym niż 60 minut od otrzymania wezwania lub punktualnie na 
godzinę wskazaną w zleceniu – w składzie kierowca + ratownik medyczny 

b) w trybie „przyśpieszonym” – nie dłuższym niż 30 minut od otrzymania wezwania – w składzie 
kierowca + 2 ratowników medycznych 

13. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do świadczenia usług transportowych karetką typu "S" 
całodobowo we wszystkie dni tygodnia /w tym święta i dni wolne od pracy/. Wykonawca zobowiązany jest 
przystąpić do wykonania usługi niezwłocznie od momentu wezwania w następującym czasie oraz składzie: 

a) w trybie standardowym – nie dłuższym niż 60 minut od otrzymania wezwania lub punktualnie na 
godzinę wskazaną w zleceniu – w składzie kierowca + ratownik medyczny lub pielęgniarka + 
lekarz  

b) w trybie „przyśpieszonym” – nie dłuższym niż 40 minut od otrzymania wezwania w składzie 
kierowca + ratownik medyczny lub pielęgniarka + lekarz 

 
14. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zapewnienia środków łączności służących do stałej komunikacji 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 
15. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z eksploatacją środków transportu 

sanitarnego ani żadnych kosztów związanych z wykorzystywaniem środków łączności służących do stałej 
komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

§ 4 ust. 2,  który otrzymuje następujące brzmienie: 
2. Za realizację świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie: 
 

Lp. Zakres zamówienia Cena netto za jeden 
kilometr i jedną 
wozogodzinę 

Stawka podatku 
VAT w % 

Cena brutto za 
jeden kilometr i 
jedną wozogodzinę 

1 Karetka specjalistyczna "S" w 
trybie standardowym lub 
przyśpieszonym z kierowcą, 

… zł za 1 km 
….zł za 1 wz/h zw. 

….zł za 1 km 
….zł za 1 wz/h 
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lekarzem, pielęgniarką lub 
ratownikiem 

2 Karetka podstawowa "P" w trybie 
standardowym z kierowcą i 
ratownikiem 

….zł za 1 km 
….zł za 1 wz/h zw. 

….zł za 1 km 
….zł za 1 wz/h 

3. Karetka podstawowa "P" w trybie 
przyśpieszonym z kierowcą i 2 
ratownikami 

….zł za 1 km 
….zł za 1 wz/h zw. 

….zł za 1 km 
….zł za 1 wz/h 

4 Karetka transportowa "T" w trybie 
standardowym z kierowcą i 
sanitariuszem 

….zł za 1 km 
….zł za 1 wz/h zw. 

….zł za 1 km 
….zł za 1 wz/h 

5 Karetka transportowa "T"  w trybie 
przyśpieszonym tylko z kierowcą 
(przewóz krwi) 

….zł za 1 km 
….zł za 1 wz/h zw. 

….zł za 1 km 
….zł za 1 wz/h 

 
§ 11 ust. 1-3,  które otrzymują następujące brzmienie: 
1. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportu sanitarnego w 
ustalonym  terminie w ustalonym miejscu, na warunkach określonych w §2 i §3   umowy Zamawiający ma 
możliwość zlecić na koszt własny usługę innemu podmiotowi (zlecenie interwencyjne), który zapewni 
prawidłową realizację usługi. 
2. Realizacja przez Zamawiającego zlecenia interwencyjnego skutkuje zmniejszeniem przedmiotu zamówienia o 
wartość tego zlecenia.   
3. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zlecenia interwencyjnego i 
ceną niewykonanego przez Wykonawcę zlecenia. 

 

Zamawiający 

 


