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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.LCh.111.3.2016 Rybnik, 26.02.2016 r. 
  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

transport sanitarny pacjentów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LCh.111.3.2016) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 26.02.2016 r. 
 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wyjaśnia co następuje 

oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

Unia Bracka Sp. z o.o., ul. Konstytucji 89, 41-906 Bytom 

Pytanie 2 SIWZ ust. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy pkt. 3.4 oraz 4.4 „usługa transportu może obejmować przewóz materiałów biologicznych…” 

Według oceny Wykonawcy do tego typu usługi jest konieczne użycie pojazdu specjalnego wyposażonego w 

odpowiednie urządzenia chłodzące z walidacją a ambulans typu A2 oraz B nie posiadają takiego 

wyposażenia. Wykonawca zwraca się do Zmawiającego o wyrażenie zgody na wykreślenie pkt. 3.4 oraz 4.4 

z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje, że do przewozu materiału biologicznego wymagany jest specjalny pojemnik, 

Zamawiający dysponuje takim pojemnikiem, który udostępni Wykonawcy na czas transportu. 
 

Pytanie 3 SIWZ ust. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy pkt. 5.2 Wykonawca zwraca się z zapytaniem co dokładnie ma na myśli Zamawiający pisząc 

„nadzór nad pacjentem rozpoczyna się w momencie przybycia zespołu na miejsce wezwania”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis. Pkt 5.2. przyjmuje brzmienie: „Nadzór nad pacjentem rozpoczyna się od 

momentu przekazania pacjenta do transportu. Nadzór obejmuje czynności opisane w pkt. 5.3.” 
 

Pytanie 4 SIWZ ust. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy pkt 5.3 Wykonawca zwraca się z pytaniem jakie dokładnie czynności, według Zamawiającego, 

miałyby wchodzić w zakres zobowiązań zespołu, ponieważ z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy 

czynności badania oraz zabezpieczenia pacjenta są wykonywane przez personel szpitala w ramach 

przygotowania pacjenta do transportu medycznego? 

Odpowiedź: 

Punkt 5.3. SIWZ przyjmuje brzmienie: „ Po przekazaniu pacjenta do transportu zespół zobowiązuje się do 

badania zabezpieczenia pacjenta, prowadzenia akcji reanimacyjnej i odpowiedniego wdrożenia leczenia w 

zależności od stanu pacjenta i przewozu pacjenta do wskazanego szpitala” 
 

Pytanie 5 SIWZ ust. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy pkt. 5.6 Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiający miał na myśli odnosząc się w tym 

punkcie do zapisów pkt. 4.4? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje o zaistniałej oczywistej omyłce. Punkt 5.6 przyjmuje brzmienie: 

„ Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe w przebiegu leczenia o którym mowa w 

pkt. 5.4 oraz szkody przewozowe.” 

Pytanie 6 PROJEKT UMOWY NR DZp.LCh.111.3.2016 §8 ust. 1 pkt. 3 



Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kar umownych opisanych w w/w punkcie? W ocenie 

Wykonawcy kary umowne są zbyt wysokie i z nawiązką rekompensują wykonanie usługi przez innego 

Wykonawcę co nasuwa wniosek, że opisane kary mają charakter zarobkowy dla Zamawiającego. 

Czy Zamawiający pisząc o każdej rozpoczętej godzinie spóźnienia (niedostępności transportu) miał na myśli 

rozliczenie minutowe czy w przypadku spóźnienia o 1 godzinę i 15 minut Wykonawca będzie obciążony za 

2 godziny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie dopuszcza obniżenia kar umownych z uwagi na rolę transportu sanitarnego, szczególnie 

dla pacjentów wymagających niezwłocznego przewiezienia do jednostek specjalistycznych. Sformułowanie 

„za każdą rozpoczętą godzinę” należy traktować wprost – za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia naliczany 

jest kolejny procent kary umownej. 
 

Pytanie 7  

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących czasu oraz odległości świadczenie liczonych 

od momentu przyjazdu na miejsce wezwania do momentu przybycia na miejsce wskazane w zleceniu. 

Wykonawca sugeruje zmianę w zapisie na następującą: „Czas świadczenia liczony od momentu wyjazdu 

zespołu z bazy do momentu przybycia na miejsce wskazane w zleceniu a odległość przebyta przez karetkę, 

liczona jest od momentu wyjazdu zespołu z bazy do miejsca wskazanego w zleceniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i projekcie umowy. 

 

W związku z powyższymi zmianami w treści SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie 

art. 12a Ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert: 

- nowy termin składania ofert – 03.03.2016 r. godz. 9:30, 

- nowy termin otwarcia ofert – 03.03.2016 r. godz. 10:00. 
 

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, 

zmienia treść SIWZ w: 

- pkt XIII.7. z: 

„7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał 

dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz 

z ofertą w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 

29.02.2016 r. do godziny 930.” 
 

na: 
 

„7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał 

dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz 

z ofertą w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 

03.03.2016 r. do godziny 930.”; 
 

- pkt XV.10. z: 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: Transport sanitarny pacjentów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Rybniku – Pakiet …” 
 

NIE OTWIERAĆ przed 29.02.2016 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.LCh.111.3.2016” 
 

na: 
 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 

 
 



„Oferta na: Transport sanitarny pacjentów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Rybniku – Pakiet …” 
 

NIE OTWIERAĆ przed 03.03.2016 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.LCh.111.3.2016” 
 

 

- pkt XVI.1 z: 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 29.02.2016 r. do godz. 930 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).” 
 

na: 
 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 03.03.2016 r. do godz. 930 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).”; 
 

- pkt XVI.3. z: 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.02.2016 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, w 

budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17.” 
 

na: 
 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2016 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, w 

budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17.”. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma: 

- SIWZ po zmianach z dnia 26.02.2016 r., 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako 

integralną część SIWZ. 

Na pozostałe pytania Zamawiający odpowie niezwłocznie. 
 

 

         Z poważaniem 

         

 


