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Pytanie 1 
Jakie obecnie obowiązują stawki na transport pacjentów dializowanych? 

Odpowiedź: Zamawiający obecnie realizuje taką usługę we własnym zakresie.  
 
Pytanie 2 
Czy zamówienie będzie obejmowało transport zarówno pacjentów leŜących, siedzących i 

samodzielnie poruszających się? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ. Zamawiający w SIWZ opisał tą kwestię. Będą 
to pacjenci głównie samodzielnie poruszający się, ale takŜe tacy, o których mowa w 
pytaniu. 
 
Pytanie 3  
Jaka ilość pojazdów zdaniem zamawiającego będzie wystarczająca do zapewnienia 

odpowiedniej realizacji umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca Wykonawcy ilości pojazdów jakie ma zapewnić do 
realizacji zamówienia. Zamawiający podaje w SWIZ szacunkowe ilości przewozów i 
kilometrów (na podstawie zapotrzebowania z ostatniego roku). Wykonawca powinien 
samodzielnie ustalić ilość niezbędnych jemu zasobów, biorąc pod uwagę dostępne – 
zdaniem Zamawiającego wystarczające - dane w SIWZ.  
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający poda liczbę pacjentów transportowanych na dializę na dzień dzisiejszy w 

pozycji leŜącej? Z jakich miejscowości są tacy pacjenci? 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić w jakiej ilości będą przewoŜone osoby 
leŜące. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia musi wykonać takŜe przewóz 
takich osób, o ile zajdzie potrzeba. Obszar z którego są pacjenci dializowani został 
określony w SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Czy występują sytuacje kiedy trzeba przywieźć pacjenta na dializę na wózku inwalidzkim a 

wymaga to obecności dwóch osób (kierowca + dodatkowa osoba) jeśli pacjent mieszka np. na 
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III piętrze i jest potrzeba zniesienia go na dół (a w drodze powrotnej wniesienia) w budynku 

bez windy? Czy duŜo jest takich pacjentów? 

Odpowiedź: Wykonawca zadaje pytanie, na które odpowiedź nie moŜe zostać rzetelnie 
udzielona. W danym okresie dializowani są róŜni pacjenci, zamieszkali w róŜnych 
miejscach, w budynkach, gdzie aktualnie działa winda, jak i w tych, w których się 
zepsuła. Proszę zapoznać się ze SIWZ w ww. zakresie. Jeśli pacjent nie jest w stanie 
samodzielnie dotrzeć do pojazdu i z pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić obsadę, 
która pomoŜe Pacjentowi, nawet, gdyby oznaczało to konieczność zniesienie Go z II piętra 
po schodach.  
 
Pytanie 6 
Jaki przewoźnik (nazwa firmy) wykonuje obecnie w/w usługę i za jaką stawkę w zł brutto? 
Odpowiedź: Obecnie wykonuje taką usługę Zamawiający.   
 

Pytanie 7 
Czy Zamawiający poda aktualny harmonogram przywozu pacjentów na poszczególne zmiany 

(I,II,III zmiana pon, śr, pt i wt, czw, sob.) z uwzględnieniem tylko miejscowości,  

z których są przywoŜeni pacjenci? Proszę Zamawiającego aby oznaczył tych pacjentów, którzy 

są transportowani na wózku inwalidzkim. 

Odpowiedź: Zamawiający nie poda takich danych. Harmonogram zawiera dane osobowe 
pacjentów, adresy itd.,  zatem w jaki sposób miałby Zamawiający udostępnić publicznie 
te dane?  
 
Pytanie 8 
Dlaczego w w/w postępowaniu Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców licencji na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego? Wykonanie w/w zamówienia jest powaŜnym 

projektem z uwagi na swą specyfikę i bardzo duŜy rejon dlatego zwracamy się z zapytaniem 

czy Zamawiający zmieni treść specyfikacji, tak aby do postępowania zgłosiły się profesjonalne 

firmy posiadające w/w licencje co zwiększy konkurencyjność ofert i podniesie rangę 

postępowania? 
Odpowiedź: Ustawa Pzp nie wymaga od Zamawiającego w tym postępowaniu Ŝądania 
takich dokumentów. Zamawiający dziękuje za dobre rady, jednak samodzielnie będzie 
formułował warunki jakich wymaga. Zamawiający prosi o dokładne zapoznanie się ze 
SIWZ. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 
Pytanie 9 
Z jaką datą Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z nowym Wykonawcą? 
Odpowiedź: Z datą ustaloną zgodnie z zapisami ustawy Pzp. 
 
Pytanie 10 
Czy pojazdy mają posiadać fabryczną homologację sanitarną lub do przewozu osób 

niepełnosprawnych ruchowo? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ.  
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Pytanie 11 
Prosimy o przedstawienie zanimizowanego grafiku dializ, z podaniem: zmian, ilości osób na 

poszczególnych zmianach, z podaniem adresu (ulica i miasto) skąd są przewoŜeni chorzy, oraz 

kwalifikacją- chory na wózku, siedzący, etc. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ. W SIWZ Zamawiający opisał zakres 
terytorialny niniejszego zadania.  
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający wprowadza ograniczenie wieku pojazdów? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Pojazdy mają być sprawne i dopuszczone do 
ruchu. Wykonawca musi zapewnić ponadto pojazdy o nienagannym wyglądzie, estetyczne 
i w dobrym stanie technicznym.  
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający wprowadza ograniczenie przebiegu pojazdów? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Pojazdy mają być sprawne i dopuszczone do 
ruchu. Wykonawca musi zapewnić ponadto pojazdy o nienagannym wyglądzie, estetyczne 
i w dobrym stanie technicznym.  
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający wymaga opinii sanepid na kaŜdy pojazd? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ. Zamawiający opisał kwestie spełniania 
wymogów przez pojazdy w opisie przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 15 
Iloma pojazdami jest aktualnie realizowana usługa? 

Odpowiedź: Zamawiający realizuje usługę zmienną ilością pojazdów.  
 
Pytanie 16 
Ile osób jest jednorazowo przywoŜonych na jedną zmianę dializ? 

Odpowiedź: Ilość osób jest róŜna. W chwili obecnej jednorazowy przewóz (jednym 
pojazdem) zawiera max 9 osób. Są to dane szacunkowe. 
 
Pytanie 17 
Ile maksymalnie osób moŜe jednocześnie przyjąć na zabieg HD stacja? 

Odpowiedź: Ilość wszystkich łóŜek w Stacji Dializ to 16.  
 
Pytanie 18 
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy - zał. nr 4 do SIWZ 

paragraf 6 umoŜliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. 

Proponujemy wprowadzenie następującego zapis: 

 „KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć umowę z waŜnych powodów z zachowaniem 3 

miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 

 W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego 

strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających 



4 

 

negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla kaŜdej ze stron. Wprowadzenie 

moŜliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych 

do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeŜeli z określonych powodów nie 

maja moŜliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.  

Odpowiedź: Ustawa Pzp nie przewiduje moŜliwości wypowiedzenia umowy a jedynie 
odstąpienia od umowy. Postępować zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie 19 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w formie edytowalnej, 

w szczególności zał. nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7 w celu łatwiejszego przygotowania oferty. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ załączniki takie są dostępne na prośbę. W tym celu 
Zamawiający prosi o przesłanie wiadomości e-mail z prośbą o edytowalną wersję 
załączników do SIWZ.  
 
Pytanie 20 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe dysponuje całym działem transportu w którym pracuje więcej 
kierowców / sanitariuszy niŜ niezbędni do świadczenia usługi przewozu osób na dializę. 
Osoby te się zmieniają, zatem trudno rzetelnie określić ilu pracowników jest 
zatrudnionych u Zamawiającego dokładnie do tego celu. Zamawiający informuje jednak, 
Ŝe w chwili obecnej świadczy te usługi regularnie 2 pojazdami po 9 miejsc kaŜdy, 
sporadycznie uŜywając trzeciego pojazdu. 
Średnia liczba dotychczasowo przejechanych kilometrów - łącznie wyjazdów planowych i 
nieplanowych – wynosi ok. 12.500 / miesięcznie.  
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Pytanie 21 

 
Odpowiedź: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca moŜe zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, co pozwala na wyjaśnienie jedynie 
wątpliwości związanych z treścią SIWZ, nie moŜna na tej podstawie domagać się 
wprowadzenia zmian do specyfikacji czy polemizować z jej treścią. W wyroku z dnia 17 
czerwca 2014 r. (KIO 1099/14), krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, Ŝe „jak wynika z 
art. 38 ust. 1, pytania wykonawcy powinny dotyczyć treści SIWZ i zmierzać do jej 
wyjaśnienia, nie zaś do uwzględniania wszystkich postulatów wykonawcy…” 
Wykonawca najwyraźniej nie zapoznał się z zapisami SIWZ, gdzie Zamawiający nie 
określa dodatkowego kryterium i takiego teŜ nie będzie tworzył, a opisuje przedmiot 
zamówienia, gdzie jednym z elementów jest wizerunek pojazdów, którymi będzie 
świadczona usługa przewozów. Odpowiedni stan pojazdów nie jest opcją podlegającą 
ocenie, a obowiązkiem wykonawcy, który musi spełnić w ramach podpisanej umowy. 
Badanie techniczne, na które powołuje się Wykonawca wykonuje się obligatoryjnie co 
roku. Stan techniczny pojazdów moŜe jednak ulec zmianie np. po okresie 3 miesięcy od 
dokonania badania technicznego wymaganego przepisami prawa. Pojazdy mają 
pozostawać sprawne, być w dobrym stanie technicznym przez cały czas i stan taki ma być 
rzeczywisty, a nie tylko (jedynie) definiowany odpowiednią pieczęcią w dowodzie 
rejestracyjnym, która określa stan pojazdy w chwili przeprowadzania badania. P.21 
SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący odpowiedniej rejestracji jest związany z 
zapisem w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w p. 3, ppkt. c) – proszę się zapoznać.   
 
 

 


