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M-2373-05/2021-P1 
 
 

Do oferentów 
 

Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr M-2373-05/2021 na „Świadczenie usług transportu 
sanitarnego pacjentów, transportu personelu medycznego oraz materiałów biologicznych na 
potrzeby SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-04/2021 wpłynęły 
poniższe zapytania: 
 
Pytanie nr 1 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy – poprzez dookreślenie zasad  
realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 439 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  
publicznych w treści obowiązującej po dniu 1 stycznia 2021 r. tj. w treści, którą stosuje się do  
przedmiotowego postępowania nakazują: „w umowie określa się : 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony  
umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany  
wynagrodzenia;  

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:  
a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności  
wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub  
b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub  
kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany  
wynagrodzenia;  

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania  
zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia  
wykonawcy;  

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie  
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 

Zamawiający nie zawarł w projekcie umowy wszystkich obligatoryjnych przesłanek zmiany  
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionych w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp , w związku z tym prosimy o  
uzupełnienie treści wzoru umowy w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do umowy. 
 
Pytanie nr 2 
Zgodnie z art. 436 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o podanie w  
projekcie umowy łącznej maksymalnej wartości kar umownych. 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do umowy. 
 
Pytanie nr 3 
Zamawiający w dziale IX SWZ pkt 5 p.pkt 5) pisze, że wymaga dokumentu potwierdzającego spełnienia  
przez ambulanse wymagań normy PN-EN 1789 dla karetki klasy B. Następnie w zał. nr 2 do SWZ  
w pkt. 7 ppkt. b) pisze, że środki transportu muszą spełniać Normę PN-EN 1789 dla ambulansu klasy B.  
Jednak w zał. nr 2 do SWZ w pkt. 6 Zamawiający pisze: „6. Usługi będą świadczone (…) 
specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, samochód w klasie co najmniej A2 spełniający  
wymogi aktualnej normy PN EN 1789 lub równoważnej” 
Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej i potwierdzenie, że usługi transportu pacjentów  
mają być świadczone ambulansami w klasie B 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga transportu ambulansem typu A2. Zapisy zostały zmienione. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający potwierdza, że pojazdy sanitarne, oferowane do realizacji przedmiotu zamówienia,  
mają posiadać dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań normy PN-EN 1789+A2:2015-01, w  
tym homologację pojazdu sanitarnego-kompletnego LUB certyfikat zgodności CE producenta pojazdów, 
a dokumenty te mają być przedstawione Zamawiającemu na każde żądanie?  
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 7 pkt 20 nowej ustawy Pzp przedmiotowymi środkami dowodowymi są 
środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.  
Przedmiotowe środki dowodowe są środkami służącymi Zamawiającemu do zweryfikowania 
poprawności merytorycznej treści złożonej oferty. Oznacza, że zamawiający musi mieć możliwość 
zapoznania się z nimi już na etapie badania oferty, a nie dopiero na wezwanie czy też do umowy. 
Norma PN-EN 1789+A2:2015-01 jest obligatoryjnym wymogiem dla pojazdów specjalnych-sanitarnych 
na terenie wspólnotowym. Dokumentami potwierdzającymi iż pojazd ją spełnia, jest homologacja 
fabryczna, lub CE producenta pojazdy. Zamawiający musi mieć możliwość weryfikacji, czy pojazdy 
spełniają podstawowe normy prawa, w myśl złożonych przez oferentów oświadczeń, i kontrolę ich  
w oparciu o materiały źródłowe. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający potwierdza, że wyposażenia pojazdów przeznaczonych przez Oferenta do realizacji 
przedmiotu zamówienia ma być zgodne z normą PN-EN 1789+A2:2015-01 dla pojazdu w wymaganej 
przez Zamawiającego klasie? 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 7 pkt 20 nowej ustawy Pzp przedmiotowymi środkami dowodowymi są 
środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. 
Przedmiotowe środki dowodowe są środkami służącymi Zamawiającemu do zweryfikowania 
poprawności merytorycznej treści złożonej oferty. Oznacza, że zamawiający musi mieć możliwość 
zapoznania się z nimi już na etapie badania oferty, a nie dopiero na wezwanie czy też do umowy. 
Norma PN-EN 1789+A2:2015-01 jest obligatoryjnym wymogiem dla pojazdów specjalnych-sanitarnych 
na terenie wspólnotowym. Norma określa zaś pojazd kompletny, tj. pojazd z niezbędnym- określonym 
normą wyposażeniem medycznym. Pojazd bez wyposażenia NIE spełnia normy PN-EN 1789+A2:2015-
01. Ponadto wymogi wyposażenia odniesione do normy PN-EN 1789+A2:2015-01 są jasne  
i obligatoryjne dla wszystkich Oferentów. I powodują, że oferty przez nich złożone są porównywalne ze 
sobą. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 6 
Zgodnie z zapisami zał. nr 2 do SWZ pkt. 6, Zamawiający wymaga, aby ambulanse sanitarne były  
wyposażenie co najmniej: w nosze główne z pasami (..) oraz fotel kardiologiczne (…), w związku z  
powyższym ambulansy takie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku  
muszą posiadać paszport techniczny na nosze oraz fotele kardiologiczne. 
Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z art. 7 pkt 20 nowej ustawy Pzp, aby spełnić powyższy  
wymóg należy dołączyć do oferty aktualne paszporty techniczne na nosze oraz fotele kardiologiczne  
będące na wyposażeniu ambulansów zaoferowanych w ofercie, 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 7 
Zamawiający w SWZ nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych, aczkolwiek w dziale IX SWZ 
stawia szereg wymagań dotyczących pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Jednakże, stosownie do treści art. 7 pkt 20 nowej ustawy Pzp przedmiotowymi środkami dowodowymi 
są środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. 
Przedmiotowe środki dowodowe są środkami służącymi Zamawiającemu do zweryfikowania 
poprawności merytorycznej treści złożonej oferty. Oznacza, że zamawiający musi mieć możliwość 
zapoznania się z nimi już na etapie badania oferty, a nie dopiero na wezwanie czy też do umowy. 
Zamawiający w zał. nr 2 do SWZ pkt 7 pisze:  
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„ a) środki transportu muszą być wyposażone w sygnalizację świetlną oraz dźwiękową wymaganą dla 
pojazdów uprzywilejowanych,  
b) środki transportu muszą spełniać Normę PN-EN 1789 dla ambulansu klasy B,” 
W związku z powyższym wnosimy aby poniższe dokumenty, które stanowią przedmiotowe środki  
dowodowe zgodnie z UZP, Wykonawcy złożyli wraz z ofertą: 
1) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań normy PN-EN 1789+A2:2015-01, w tym  
homologację pojazdu sanitarnego-kompletnego LUB certyfikat zgodności CE producenta  
pojazdów 
2) pozwolenie MSWiA na uprzywilejowanie w ruchu drogowym 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do SWZ. 
 
Pytanie nr 8 
W zał. nr 2 do SWZ pkt. 7 h), 9 c) Zamawiający pisze: „Wykonawca (…) ponosi wszelkie koszty 
związane z utrzymaniem środków transportu w gotowości do pracy, (…) w tym kosztów paliwa czy 
wynagrodzenia kierowców.” Czy Zamawiający potwierdza, że pojazdy przeznaczone do realizacji 
przedmiotu zamówienia mają być w wyłącznej dyspozycji Zamawiającego, a koszt pozostawania ich  
w gotowości ma być wkalkulowany w cenę? 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie pojazdy zaoferowane przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu zamówienia mają posiadać decyzję/opinię sanitarno – epidemiologiczną/protokół z kontroli 
aktualne na dzień składania ofert, a dokumenty te mają być załączone do oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał złożenia dokumentów na wezwanie.  
 
Pytanie nr 10 
W zał. nr 2 do SWZ pkt. 7 h), 9 c) Zamawiający pisze: „Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego 
mycia i dezynfekcji środków transportu.” 
Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent ma prowadzić dezynfekcję pojazdów przy pomocy 
wyspecjalizowanych urządzeń lub jeśli ich nie posiada mieć zawartą umowę na dzień składania ofert, 
na dezynfekcję z podmiotem zewnętrznym? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent winien przedstawić umowę na dezynfekcję z podmiotem 
zewnętrznym, lub dokumenty zakupu urządzeń do dezynfekcji ultradzwiękowej lub innej posiadanej na 
dzień składania oferty na każde wezwanie Zamawiającego ? 
Uzasadnienie: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, brak tego 
wymogu jest możliwym źródłem zakażenia. Obowiązkiem Zamawiającego jest możliwa weryfikacja 
złożonych oświadczeń Oferentów, szczególnie gdy dotyczy to sytuacji stanu epidemii. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający potwierdza, że do zadań Wykonawcy należy wyposażenie oferowanych pojazdów  
w atestowane butle z tlenem, w ilościach i rodzaju określonym normą PN-EN 1789+A2:2015-01 oraz 
uzupełnianie tlenu w karetkach? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 13 
W zał. nr 2 do SWZ pkt. 7 k) Zamawiający pisze: „ k) butle z tlenem muszą posiadać ważną legalizację.” 
Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga atestowanych butli oraz umowy zawartej między Wykonawcą 
a dystrybutorem gazów medycznych, a umowa ta ma być załączona do oferty ? 
Uzasadnienie: chodzi o unikniecie sytuacji gdzie butle są nieatestowane, a zamiast tlenu medycznego 
używa się wielokrotnie tańszego, np. technicznego. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma być na dzień złożenia ofert podmiotem leczniczym? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 15 
W zał. nr 2 do SWZ pkt. 7 n), 9 d) Zamawiający pisze: „Wykonawca przez okres obowiązywania umowy 
ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją środków transportu, systemu lokalizacji pojazdów (…)”. 
Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie pojazdy zaoferowane przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu zamówienia mają być wyposażone w system GPS, a umowa lub dokument potwierdzający 
instalację ma być załączony do oferty ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma posiadać własną dyspozytornię, czynną 24h we 
wszystkie dni roku, z kontaktem telefonicznym, umożliwiającym przyjmowanie od Zamawiającego 
zleceń wyjazdów transportu? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości kontaktu 24h we wszystkie dni z zespołem 
dyżurnym Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający potwierdza, że transport krwi ma się odbywać zgodnie z wymogami określonymi w: 

• Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wymagań Dobrej  
Praktyki pobierania krwi i jej składników, badań, preparatyki, przechowywania, wydawania i 
transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi oraz 
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią w  
podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej 
składnikami? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby transport krwi odbywał się zgodnie z wymogami 
określonymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagań 
dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, 
wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. 
 
Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający potwierdza, że na wyposażeniu pojazdu do transportu materiału biologicznego 
powinna znajdować się lodówka przeznaczona do transportu krwi, która musi spełniać wymogi 
określone w aktach prawnych przytoczonych w pytaniu poprzednim. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent dla potwierdzenia zgodności oferowanego wyposażenia, 
winien na każde wezwanie Zamawiającego dostarczyć informację o modelu i nr/symbolu homologacji 
oferowanych lodówek? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, na wezwanie. 
 
Pytanie nr 20 
Czy Zamawiający potwierdza, że lodówki zapewniane przez oferenta muszą posiadać możliwość stałej, 
w całym czasie transportu i jazdy kontroli temperatury i jej zapisu? 
Uzasadnienie dla pytań dot. transportu materiału biologicznego (krwi): 

a) Transportowanie krwi i jej składników winno się odbywać w temperaturach: KKCz – od 20 C  
do 60 C, 

b) KKP – od 200 C do 240 C, 
c) FFP – zamrożone co najmniej – 180 C, 
d) Czynnik krzepnięcia – od 20 C do 100 C 
e) W SIWZ nie ma określonych dokumentów ani wymogów, dokumentów, pozwalających na  

zweryfikowanie czy do przewozu Oferent daje drogą, profesjonalną lodówkę, czy nie  
atestowaną lodówkę z hipermarketu. 

f) Homologowana lodówka z regulacją temperatury, i zapisem jej wartości temperatury w całym  
czasie przewozu jest obligatoryjnym wymogiem w/w rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. 
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g) Koszt zakupu 1 szt. takiej lodówki to koszt ponad 6tyśzł, bez tego wymogu można oferować  
zaś lodówki z hipermarketów za 40zł. Nie ma zaś w SIWZ wymogu pozwalającego na  
stwierdzenie, czy deklarowane przez Oferenta lodówki spełniają wymogi przytoczonych  
rozporządzeń. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga systematycznej kontroli temperatury w czasie transportu 

krwi zgodnie z Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 
wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, 
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby 
krwi. 

 

Elżbieta Czeszewska 
……………………………………….. 

Dyrektor 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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