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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
„Usługa transportu sanitarnego bez opieki lekarskiej 

o standardzie odpowiadającym karetce typu A2”
nr sprawy 23/Zp/17

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia – wymagania. Czy 
Zamawiający wymaga ambulansu typu A2 czy ambulansu typu B zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w „drugim” i „trzecim” pkt wymagań?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga ambulansu typu A2, który zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
„drugim i trzecim” punkcie powinien być wyposażony w dodatkowy sprzęt oraz obsługiwany przez 
personel zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

2. Pytanie nr 2 dotyczy – Załącznika nr 4 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia –realizacja.
Co oznacza „świadczenia wykonywane będą zgodnie z potrzebami oraz harmonogramem ustalonym z 
„Udzielającym zamówienie” tj. z jakim wyprzedzeniem Zamawiający będzie informował Wykonawcę
o potrzebach tj. 12h, 24h, itd. Oraz na jaki okres będą ustalane harmonogramy np. tydzień, miesiąc?
Odpowiedź: Harmonogram będzie ustalony z tygodniowym wyprzedzeniem na okres 1 miesiąca z 
możliwością wprowadzania zmian z wyprzedzeniem wynoszącym 24 godziny.

3. Pytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia – dostępność.
Czy zamawiający wymaga świadczeń całodobowo przez 7 dni w tygodniu czy dyżuru minimum 9 
godzin dziennie ustalonego wcześniej (prosimy o określenie czasu) zgodnie z harmonogramem?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Przyjmujący zamówienie zapewnił całodobowy dostęp do 
świadczeń przez 7 dni w tygodniu, natomiast dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem będą 
planowane na nie mniej niż 9 godzin. Dostępność rozumiana jest jako gotowość do pełnienia dyżurów 
zgodnie z harmonogramem przez 7 dni w tygodniu.

4. Pytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, formularz oferty.
Czy szacunkowa ilość godzin tj. 2268, dotyczy godzin faktycznie zrealizowanych z pacjentem czy 
godzin stacjonowania ambulansu w siedzibie Zamawiającego.
Odpowiedź: Szacunkowa ilość godzin tj. 2 268 dotyczy godzin realizowania przedmiotu postępowania tj.
godzin stacjonowania w siedzibie Zamawiającego i udzielania świadczeń.



Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulega termin składania ofert. Nowy termin składania ofert:
03.11.2017 r. godzina 10:00, otwarcie ofert 03.11.2017 godzina 10:15.

Z poważaniem


