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Do oferentów 
 

 
Dotyczy: zapytania ofertowego nr M-2375-80/2022 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 zapytania nr M-2375-80/2022 wpłynęły poniższe 
zapytania: 

 
 
Pytanie nr 1 
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?  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 2 
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? 
 
Odpowiedź: Zamawiajacy potwierdza. 
 
Pytanie 3 
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 nie potwierdza. Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 – Opis Przedmiotu 
Zamówienia. 
 
Pytanie 4 
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 nie potwierdza. Akt utracił moc. Zgodnie z zapisami w zapytaniu 
ofertowym. 
 
Pytanie 5 
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? 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 6 
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: Zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma być na dzień złożenia ofert podmiotem leczniczym? 
 
Odpowiedź: NIE. 
 
Pytanie 8 
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: NIE. 
 
Pytanie 9 
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: Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca był dostępny pod wskazanym w umowie nr 
telefonu przez 24h. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający potwierdza, że transport krwi ma się odbywać zgodnie z wymogi 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: Zamawiajacy potwierdza. 
 
Pytanie 11 
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: Zamawiajacy potwierdza. 
 
Pytanie 12 
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: Zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym. 
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający potwierdza, że lodówki zapewniane przez oferenta muszą posiadać możliwość stałej, 
w całym czasie transportu i jazdy kontroli temperatury i jej zapisu? 
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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. 

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: Zamawiajacy potwierdza 

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

Dyrektor 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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