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Świętochłowice, 20.04.2020 r. 
 
 

WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy: postępowania na usługi transportu sanitarnego, znak sprawy 15/ZA/20, ogłoszonym w 
Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.04.2020 r., nr 530705-N-2020 
 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści w ramach spełnienia wymagań w/w pkt zatrudnienia jednego 
pracownika na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierownika ds. transportu 
sanitarnego, natomiast pozostałe osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne wykonujące 
czynności w zakresie realizacji zamówienia?” 

Odpowiedź 1: Zamawiający z uwagi na specyficzny charakter zamówienia dopuszcza spełnienie 
wymagania wynikającego z art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wymóg 
zatrudnienia na umowę o pracę pracownika wykonującego czynności kierownika ds. transportu 
sanitarnego, natomiast dla pozostałych osób jeśli ich praca nie polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy nie ma takiego 
obowiązku. Z uwagi na powyższe ulega zmianie §10 wzoru umowy w powyższym zakresie. 
Zmiana zostanie wprowadzona do umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą. 
  

Pytanie 2: „Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć czas przybycia zespołu od zgłoszenia do 60 minut?”  

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
ponieważ czas określony przez Zamawiającego – do 30 minut dotyczy tylko wezwań w trybie 
„cito”, dla których konieczny jest najkrótszy czas w sytuacjach tego wymagających. 
    

Pytanie 3: „dotyczy umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 
dni licząc od dnia doręczenia wystawionej faktury VAT?” 

Odpowiedź 3: Zamawiający modyfikuje zapisy rozdz. XI specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w tym zakresie poprzez wprowadzenie zmian w kryteriach oceny ofert jak niżej: 
 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował odrębnie dla każdego pakietu 
następującymi kryteriami: 
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Cena – 70% 

Czas reakcji w przypadkach nagłych – 20% 

Termin płatności – 10% 

1. w kryterium „cena” – punktacja jest obliczana ze wzoru: 

cena najtańszej oferty x 100 x 70 % cena danej oferty 
przy czym ceną oferty jest kwota podana w punkcie 1 formularza ofertowego. 

 

2.  w kryterium „czas reakcji w przypadkach nagłych” – punktacja jest obliczana następująco: 

Zabezpieczenie usługi w przypadkach nagłych do 15 minut - 20 pkt. 

Zabezpieczenie usługi w przypadkach nagłych powyżej 15 minut do 30 minut - 0 pkt. 

Czas reakcji w przypadkach nagłych należy go rozumieć jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia 
transportu „na cito” przez wykonawcę do momentu zgłoszenia się osoby realizującej usługę po 
pacjenta. 

 
3. w kryterium „termin płatności” – punktacja jest obliczana następująco: 

Termin płatności do 60 dni - 10 pkt. 

Termin płatności do 30 dni  - 0 pkt. 

 
Liczba punktów przyznana danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych w poszcze-
gólnych kryteriach: 

„C” + „R” + „Tp” 
 
Pozostałe informacje zawarte w rozdz. XI pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 4: „dotyczy umowy - Czy Zamawiający zgodzi się zmienić wartość kary za nienależyte wykonanie 
umowy na 2% wartości danego zadania przewozowego?”  

Odpowiedź 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 
 
 



 
 
 

Postępowanie na usługi transportu sanitarnego; znak sprawy: 15/ZA/20 

3 
 

Pytanie 5: „dotyczy umowy - Czy Zamawiający zgodzi się zmienić wartość kary za odstąpienie przez 
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na 2% wynagrodzenia 
umownego brutto?” 

Odpowiedź 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 6: „dotyczy umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na obciążenie Wykonawcy różnicą w wartości 
za wykonaną usługę transportową przez inny podmiot w przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi 
się do realizacji usługi transportu sanitarnego, zamiast pokrycia całkowitych kosztów usługi 
zleconej innemu podmiotowi, gdyż obciążenie całkowitymi kosztami zlecenia zrealizowanego 
przez inny podmiot prowadzi do nieuzasadnionego, całkowitego zwolnienia Szpitala z kosztu 
zrealizowanego dlań transportu oraz prowadzi do bezpodstawnych korzyści finansowych po 
stronie Szpitala?” 

Odpowiedź 6: Zamawiający modyfikuje zapis §6 wzoru umowy jak niżej: 
„§6 Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji zadania 
przewozowego tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, 
bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może bez uprzedniego 
wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie zadania przewozowego podmiotowi 
trzeciemu i obciążyć Wykonawcę różnicą w wartości za wykonaną usługę transportową przez 
podmiot trzeci (wykonanie zastępcze).”  
Zmiana zostanie wprowadzona do umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą. 
 

Pytanie 7: „Czy Zamawiający zgodzi się dodać do umowy punt mówiący, iż obu stronom będzie 
przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na tych samych zasadach co odstąpienie od 
umowy przez Zamawiającego?” 

Odpowiedź 7: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednak z uwagi na wprowadzone przez 
Zamawiającego istotne zmiany ulega zmianie termin składania ofert, który ustalony zostaje do 
dnia 27.04.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30. 


