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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

EP/220/103/2019/1              Szczecin, dnia 31.12.2019 r. 

                              

WYJAŚNIENIE i ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/103/2019 pn. Świadczenie usług w 
zakresie transportu osób dializowanych  w Stacji Dializ dla  SPWSZ w Szczecinie  

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2019 r., poz.1843), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 

Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 

ZESTAW 1  

 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z SIWZ , 3 pojazdy wystarczą do zrealizowania usługi ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że organizacja usług dotyczących przewozu osób 

dializowanych pozostaje po stronie Wykonawcy, jednakże Zamawiający podkreśla, że wykonawca 

zobowiązany jest spełnić warunek udziału w postępowaniu wykazując, że dysponuje lub będzie 

dysponował do realizacji zamówienia minimum 2 (dwoma) pojazdami osobowymi w tym: 

- co najmniej 1 (jednym) pojazdem przystosowanym do przewozu w pozycji siedzącej min. 9 osób 

wraz z kierowcą wyprodukowanym (data dzienna produkcji) nie wcześniej niż 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert; 

- co najmniej 1 (jednym) pojazdem przystosowanym do przewozu osób siedzących 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyprodukowanym (data dzienna 

produkcji) nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Ponadto zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 13) Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości realizacji Usług, poprzez posiadanie 

dostępu do pojazdu zastępczego, spełniającego warunki zamówienia. 

 

Pytanie nr 2 

Iloma pojazdami obecnie realizuje usługę wykonawca ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podkreśla, że obecnie obowiązująca umowa dotyczy wyłącznie 

przewozu osób dializowanych w pozycji siedzącej  poruszających się samodzielnie (bez osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich).  

Usługa w tym zakresie na dzień składania wyjaśnień realizowana jest przez Wykonawcę 2 

pojazdami. 

 

Pytanie nr 3 

Za jaką cenę obecnie  świadczy usługę transportu wykonawca ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podkreśla, że w aktualnie obowiązującej umowie zarówno zakres jak i 

sposób rozliczania świadczonych usług są inne, aniżeli w prowadzonym postępowaniu znak 

sprawy: EP/220/103/2019. 

W odniesieniu do zadanego pytania Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującą umową: 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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1) Opłata za transport jednego pacjenta z miejsca zamieszkania /pobytu do Stacji Dializ i po 

zabiegu dializy przewiezienie pacjenta z powrotem do miejsca zamieszkania/pobytu, wynosi 

brutto: 59,40 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć  40/100 złotych) 

2) opłata za Usługi dodatkowe -w sytuacjach wyjątkowych/losowych poza harmonogramem wg 

stawki za 1 kilometr, która wynosi brutto: 2,90 zł (słownie: dwa 90/100 złotych) 

 

ZESTAW 2  

 

Pytanie nr 1 

Czy istnieją sytuacje kiedy trzeba wnieść/znieść pacjenta siedzącego na wózku inwalidzkim na piętro do budynku 

bez windy i wymaga to obecności drugiego pracownika oprócz kierowcy? Czy dużo jest takich przypadków?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że istnieją sytuacje kiedy trzeba wnieść/znieść osobę 

dializowaną siedzącą na wózku inwalidzkim na piętro do budynku bez windy i wymaga to 

obecności drugiego pracownika oprócz kierowcy. Liczba osób dializowanych poruszających się na 

wózkach inwalidzkich wynosi 10 osób i Wykonawca powinien przyjąć na potrzeby kalkulacji ceny 

ofertowej, że każda z tych osób będzie wymagała zniesienia/wniesienia na piętro budynku 

nieposiadającego windy. 

 

Zamawiający wskazuje zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 

2.1.7: 

„”Wykonawca zapewnia asystenta (kryterium oceny ofert) wspomagającego kierowcę przy 

przewozie osoby dializowanej poruszającej się na wózku inwalidzkim, wskazanej w 

harmonogramie, o którym mowa w pkt 1.2. Do zadań asystenta będzie należało: 

a) odbiór osoby dializowanej poruszającej się na wózku inwalidzkim bezpośrednio z domu 

(spod drzwi mieszkania), pomoc przy zjeździe do pojazdu (w razie konieczności 

zniesienie osoby dializowanej wraz z pomocą kierowcy) lub jeżeli jest taka możliwość 

pomoc w zejściu do pojazdu; 

b) umieszczenie wózka i właściwe zabezpieczenie w pojeździe lub pomoc przy wsiadaniu i 

wysiadaniu z pojazdu osób, które mogą samodzielnie wykonać tę czynność oraz 

złożenie i zabezpieczenie wózka inwalidzkiego w pojeździe; 

c) pomoc przy dojściu/ dojeździe do i z sali dializ w budynku Stacji Dializ, a także 

odprowadzenie/ wniesienie wraz z kierowcą osoby dializowanej do drzwi mieszkania, 

jeżeli zaistnieje taka potrzeba.” 

 

Pytanie nr 2 

Czy obecnie jest uruchomiona czwarta zmiana od poniedziałku do soboty? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza konieczność uruchamiania IV zmiany ok. 2-3 razy w 

miesiącu dla osób dializowanych dowożonych z miejsca zamieszkania/pobytu. Jednocześnie 

Zamawiający wyjaśnia, że pacjenci oddziałów szpitalnych SPWSZ w Szczecinie dializowane na IV 

zmianie dowożeni są transportem własnym. 

 

Pytanie nr 3 

Ile zmian obecnie jest w niedzielę? 
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ODPOWIEDŹ: W niedzielę uruchamiane są zmiany o godz. 7:00 i 12:30, a w sytuacjach zaistnienia 

takiej konieczności (sporadycznie) również zmiana o godz. 18:00.  

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający poda informację jaki przewoźnik i za jaką stawkę brutto wykonuje obecnie przedmiotową 

usługę? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podkreśla, że w aktualnie obowiązującej umowie zarówno zakres jak i 

sposób rozliczania świadczonych usług są inne, aniżeli w prowadzonym postępowaniu znak 

sprawy: EP/220/103/2019. 

Obecnie  obowiązującą umowę realizuje firma GREGOR-TRANS Grzegorz  Chudzik z siedzibą w 

Starogardzie Gdańskim (kod: 83-200) przy ul. Mickiewicza 9A wg poniższych stawek: 

1) Opłata za transport jednego pacjenta z miejsca zamieszkania /pobytu do Stacji Dializ i po 

zabiegu dializy przewiezienie pacjenta z powrotem do miejsca zamieszkania/pobytu, wynosi 

brutto: 59,40 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć  40/100 złotych) 

2) opłata za Usługi dodatkowe -w sytuacjach wyjątkowych/losowych poza harmonogramem wg 

stawki za 1 kilometr, która wynosi brutto: 2,90 zł (słownie: dwa 90/100 złotych) 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

Jednocześnie w związku z zaistniałą omyłką w zakresie sposobu podpisania przez Wykonawcę 

dokumentów, których wzory Zamawiający określił w załącznikach nr 1A, 1B, 2, 2A 5-7 do SIWZ, 

Zamawiający wyjaśnia, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, dlatego też wymagana jest 

forma pisemna – „pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej 

/uprawnionych do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  

oświadczeń woli w jego imieniu.” 

W związku z powyższym Zamawiający nanosi zmiany w tym zakresie w: 

➢ poprawionym Załączniku nr 1A - Wymagane parametry graniczne pojazdu, którym świadczone 

będą usługi przewozu osób dializowanych siedzących,  

➢ poprawionym Załączniku nr 1B - Wymagane parametry graniczne pojazdu, którym świadczone 

będą usługi przewozu osób dializowanych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich,  

➢ poprawionym Załączniku nr 2 - Wzór formularza ofertowego,  

➢ poprawionym Załączniku nr 2A - Oferta asortymentowo-cenowa,  

➢ poprawionym Załączniku nr 5  - Wykaz usług,  

➢ poprawionym Załączniku nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia,  

➢ poprawionym Załączniku nr 7 -  Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,  

które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na złożone w przedmiotowym postępowaniu pytania o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie z zachowaniem 

terminów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. 
 
DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                  w Szczecinie 

    Małgorzata Usielska 


