
 

 

 

 

 

Lokalizacje:              71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4                      70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11 

                                 Centrala: 91 813 90 00                                  Centrala: 91 442 72  00, 91 442 72 13 

                                 Fax.        91 813 90 09                                  Fax.        91 462 04 94                                                                                                 

 

 
 

 

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 

Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl 
NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 

PEKAO S.A.   57 1240 6292 1111 0010 7358 3739 

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

EP/220/103/2019/2              Szczecin, dnia 02.01.2020 r. 

                              

 

WYJAŚNIENIE  

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 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 3  

 

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuszcza mocowanie wózka inwalidzkiego poprzez pasy do tzw. systemu grzybkowgo? 

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 2 

Czy zamawiający wymaga przewozu pacjenta niepełnosprawnego poruszającego się na wózku inwalidzkim, w 

trakcie transportu konieczność siedzenia na wózku, czy też możliwość przesadzenia pacjenta z wózka na 

siedzienie-fotel wyposażone w pojeżdzie ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość przesadzenia osoby dializowanej 

niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim  z wózka na siedzenie-fotel w pojeździe, 

przy zachowaniu przez zaoferowany pojazd wymogu dotyczącego posiadania najazdów 

teleskopowych z powłoką antypoślizgową, umożliwiającą wprowadzenie wózka do pojazdu i 

dopiero w pojeździe przesadzenie osoby dializowanej z wózka inwalidzkiego na siedzenie – fotel. 

 

Pytanie nr 3 

Czy każdy wskazany kierowca i asystent ma posiadać  przeszkolenie w zakresie udzielenia pierwszej pomocy? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że każdy kierowca świadczący usługę musi być 

przeszkolony i posiadać stosowne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie  udzielania pierwszej 

pomocy medycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 2.1.3, 

natomiast posiadanie przeszkolenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy medycznej przez 

asystenta stanowi  kryterium oceny ofert – rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający 

będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert pkt 1 ppkt 4) „Kwalifikacje Asystenta”. 
 
 
 

   ZASTĘPCA DYREKTORA 
      ds. Lecznictwa 
prof. dr hab. n. med. Jan Ślósarek 
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