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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.LIp.380.316.1.2017 Rybnik, 01.08.2017 r. 
  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

transport sanitarny pacjentów na wezwanie dla potrzeb  SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LIp.316.1.2017) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 01.08.2017 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 zwanej dalej Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do 

SIWZ następujące zmiany: 

FALCK 

Pytanie 1  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści rozdz. III pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia poprzez odstąpienie od wymogu zatrudnienia osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę? 

Dotychczasowa treść rozdz. III pkt 2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza wymóg, 

aby wszyscy Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy przewidziani do realizacji zamówienia byli 

zatrudnieni wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Wskazane postanowienie narusza zasady uczciwej 

konkurencji, albowiem w sposób nieuzasadniony przedmiotem zamówienia ogranicza krąg Wykonawców, 

którzy mogą wziąć udział w postępowaniu przetargowym. Co więcej, tak określony wymóg może 

doprowadzić do sytuacji, w jakiej żaden z Wykonawców nie będzie w stanie spełnić tego warunku. 

Podkreślenia wymaga bowiem okoliczność, iż strony mają prawo wyboru rodzaju umowy, na podstawie 

której realizowane są usługi. W praktyce zasadą jest, iż osoby zatrudniane do realizacji usług transportu 

sanitarnego zatrudniane są na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Wykonywanie 

czynności w związku z realizacją usług z zakresu transportu sanitarnego nie musi bowiem zawierać cech 

stosunku pracy. Obydwie wskazane formy zatrudnienie są zatem dopuszczalne. Podkreślenia jednocześnie 

wymaga także okoliczność, iż Zamawiający nie ma obowiązku wymagania od Wykonawców lub 

Podwykonawców, by przedmiot zamówienia był realizowany w ramach stosunku pracy. W konsekwencji 

powyższego, przewidziany w rozdz. III pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymóg 

zatrudnienia osób przewidzianych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę  uznać należy za 

nadmierny i nieuzasadniony. Prosimy o zmianę treści rozdz. III pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i dopuszczenie możliwości skierowania do realizacji zamówienia osób zatrudnionych na 

podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 3a Ustawy PZP, Zamawiający określa w opisie 

przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę jest wyrazem woli ustawodawcy zagwarantowania przestrzegania prawa pracy. 

W związku z powyższym zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 2  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści rozdz. XVI pkt 2 – Uwaga do pakietu 3 – 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wydłużenie 30 – minutowego czasu reakcji na 

60-minutowy czas reakcji i wskazanie, iż „60 minutowy czas reakcji to maksymalny czas oczekiwania 



na transport od momentu zgłoszenia do przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca w Formularzu oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ może podać krótszy czas reakcji. 

Wykonawca zobowiązany jest podać czas oczekiwania w pełnych minutach. Jeżeli Wykonawca nie 

poda żadnego czasu lub poda czas dłuższy niż 60 minut, to Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.”?  

Zamawiający w rozdziale XVI SIWZ – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 

KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW i 

SPOSOBU OCENY OFERT – dla Pakietu 3 przewidział „30 minutowy czas reakcji” jako maksymalny czas 

oczekiwania na transport od momentu zgłoszenia do przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

W ocenie Wykonawcy, ograniczenie czasu reakcji do 30 minut nie znajduje uzasadnienia, a co więcej może 

okazać się niemożliwe do spełnienia w trakcie realizacji zamówienia. Prosimy o wydłużenie czadu reakcji w 

Pakiecie 2 do 60 minut. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ. 
 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 3 ust. 4 Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 

10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujący: Czas świadczenia (godzina) 

liczona jest od momentu wyjazdu z bazy Wykonawcy do momentu powrotu do bazy Wykonawcy po 

wykonaniu danego zlecenia lub zleceń, natomiast odległość (km) przebyta praz karetkę, liczona jest od 

bazy Wykonawcy do powrotu do bazy Wykonawcy z uwzględnieniem miejsca wskazanego w 

zleceniu.”? 

Zamawiający w treści § 3 ust. 4 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wskazał, że „czas świadczenia (godzina) liczona jest od momentu przyjazdu na 

miejsce wezwania do momentu przybycia na miejsce wskazane w zleceniu, w zaokrągleniu do 15 minut, 

natomiast odległość (km) przebyta przez karetkę, liczona jest od miejsca, w którym pacjent zostaje 

przekazany do transportu, do miejsca wskazanego w zleceniu”. Zaproponowane brzmienie treści § 3 ust. 4 

Wzoru umowy rażąco bowiem narusza zasadę równości stron Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ. 

 

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

SIWZ zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma (SIWZ po zmianach z dnia 01.08.2017 r.). 

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

część SIWZ. 

W związku z powyższymi zmianami w treści SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie art. 12a 

Ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert: 

 

- nowy termin składania ofert – 09.08.2016 r. godz. 9:30, 

- nowy termin otwarcia ofert – 09.08.2016 r. godz. 10:00. 

 

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

treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

         Z poważaniem 

         

        Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

         Joanna Kalisz 


