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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz 

Szpitala specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, znak 
PN/22/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług 
transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świę-
tego w Sandomierzu, znak PN/22/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 13.10.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Czy Zamawiający ogranicza wiek pojazdów? 
2. Czy Zamawiający ogranicza przebieg pojazdów? 
3. Czy pojazdy przeznaczone do przewozu chorych maja posiadać: fa-

bryczną homologację sanitarną? Uzasadnienie: Pojazdy homologo-
wane są pojazdami skompletowanymi i zabudowanymi fabrycznie, 
spełniającymi wymogi określone przez normy unijne i TDT, m.in. w 
zakresie normy i testów zderzeniowych 10G. Uniemożliwia to gara-
żowa zabudowę pojazdów, bez spełnienia norm, a rejestrowanych na 
podstawie tzw. „dopuszczenia do ruchu”. 

4. Czy pojazdy do transportu sanitarnego mają posiadać i spełniać wy-
mogi normy PN EN 1789? 

5. Czy sprzęt i wyposażenie medyczne ma posiadać aktualne – (na dzień 
składania ofert) – paszporty medyczne? 

6. Prosimy o podanie ile wyjazdów typu T zostało zrealizowanych jako 
dodatkowe wezwanie drugiego zespołu? Jaka jest średnia odległość 
realizacji takiego pojedynczego wyjazdu? 

7. Transport Krwi, surowicy i materiałów krwiopochodnych reguluje 
Rozporządzenie MZ z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Do-
brej Praktyki Dystrybucyjnej. Czy zatem zgodnie z nim transport krwi 
ma się odbywać zgodnie z wymogami przytoczonego rozporządzenia? 

8. W nawiązaniu do w/w pytania nr 7 – prosimy o odpowiedź tak/nie: 
a) czy lodówki mają posiadać zasilanie 12/230V? 



b) czy lodówki maja posiadać stały monitoring temperatury i możliwość 
wydruku (lub exportu do PDF) temperatury za czas całego transportu? 
c) prosimy o określenie wymaganej minimalnej pojemności lodówek, 
d) prosimy o wskazanie zakresu temperatur jakie maja spełniać lodówki 
(od do), 
e) prosimy wskazać ile tego typu wyjazdów zostało zleconych i zrealizowa-
nych w czasie trwania umowy, 
f) prosimy o wskazanie skąd są one zlecane, do jakiej stacji RCKiK i do ja-
kiego punktu docelowego przewożone (trasa). 
9. Prosimy o wskazanie rozliczenia kilometrów przebiegu pojazdów: czy 
obejmuje on trasę od Zamawiającego (szpital) do punktu docelowego oraz 
powrót do Zamawiającego (szpitala)? 
10. Czy ilości z Formularza Cenowego – załącznika nr 2 są ilościami z okre-
su 36 miesięcy trwania poprzedniej umowy? 
11. SIWZ i wzór umowy określa w par. 1 ust. 1 pkt. 1)g) rozliczenie zespołu 
jako gotowość 24h. Załącznik nr 2 podaje sumę godzinną 26 280, co daje w 
przeliczeniu na 36 miesięcy 730h miesięcznie. Ile zatem godzin wypracował 
zespół dodatkowy (średnio w skali miesiąca) o którym mowa w tym samym 
paragrafie i punkcie? 
12. Czy Zamawiający posiada pomieszczenia, które wynajmuje/użycza ak-
tualnemu Wykonawcy, a jeśli tak jakiej wielkości i w jakiej cenie? 
13. Czy Zamawiający ma pomieszczenia, które może wynająć do tego celu? 
Jeśli tak, prosimy o podanie jego wielkości i standardowych cen wynajmu.  
14. Prosimy o wskazanie gdzie są najczęściej wysyłane transporty S i P 
(procentowo w skali trwania umowy, np. Lublin 20%, Rzeszów 30%, War-
szawa 50%) odrębnie dla każdego typu zespołu. 
15. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca w załączniku nr 2 Formularz 
Cenowy w kolumnach „cena jednostkowa” oraz „wartość” ma wpisać ofe-
rowaną cenę brutto (zgodnie z rozdziałem XVII SIWZ). 
16. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy 
załącznik nr 8 do SIWZ umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 
miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następujące-
go zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powo-
dów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.:. W przypadku 
umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego 
strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników 
mających negatywny wpływ na wykonanie zobowiązań umownych dla każ-
dej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowie-
dzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosun-
ku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie mają 
możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.  



17. W związku z tym iż w par. 9 zał. nr 8 do SIWZ Zamawiający określił w 
jakich przypadkach możliwe są zmiany umowy, w tym także w przypadku: 
„c) zmiany stawki podatku VAT, 
d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimal-
nej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli 
zmiana ta będzie miał wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wy-
konawcę, 
e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdro-
wotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówie-
nia przez Wykonawcę.” 
wnosimy o wykreślenie z zał. nr 8 do SIWZ paragraf 3 punktu 4 tj. „Wyko-
nawca gwarantuje stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.” 
18. Wnosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy – załącznik nr 8 do 
SIWZ, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obo-
wiązku wynikającego z art. 142 ust. 5. Przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w 
treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby 
„umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawierała postanowienia 
o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo wysokości mi-

nimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki  na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę” (art. 142 ust. 5). 
Zamawiający w projekcie umowy w sposób następujący naruszył przepisy 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Zamawiający zaniechał umieszcze-
nia zapisów iż wnioskowane przez wykonawcę zmiany obowiązywać będą 
od daty wejścia w życie przepisów które tą zmianę powodowały. Należy 
podkreślić, że terminy wejścia w życie i zakres zmiany wynagrodzenia 
przewidziany w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp winny być uzależnione od treści i 
daty wejścia w życie nowych przepisów prawa i nie powinny być zależne od 
woli jednej ze stron stosunku prawnego – wyłącza to, bowiem automatyzm 
waloryzacji i cel powołanego przepisu. Skoro zdarzenia zewnętrzne deter-
minują moment wejścia w życie zmian, o których mowa  w art. 142 ust. 5 



Pzp, to koniecznym jest, aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwiercie-
dlenie w treści stosunku prawnego, łączącego Zamawiającego i Wykonawcę 
w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wpro-
wadzenia zmian w życie jest niedopuszczalny. Sprzeczne z art. 142 ust. 5 
Pzp jest określenie, że waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić dopiero 
po podpisaniu aneksu do umowy, czyli w nieokreślonym terminie, zależ-
nym wyłącznie od swobodnej decyzji Zamawiającego. Prosimy zatem o 
wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z Pzp do projektu umowy: 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany 
wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian 
przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości mi-

nimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wej-
ścia w życie zmian o których mowa  w ust. 1. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wy-
nagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie war-
tość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpo-
średnio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego mini-
malnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń pu-
bliczno prawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit c) wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 
na rzecz Zamawiającego. 

6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie 
zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia 
przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów 



wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b) i 
c). 

19. Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej w 
celu łatwiejszego przygotowania oferty (w szczególności zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 
6 i 7) 

20. Zamawiający w par. 5 zał. nr 8 do SIWZ oraz w Rozdziale I pkt. 2 SIWZ 
pisze: „W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na pod-
stawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wez-
wanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wyko-
nawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pra-
cowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Infor-
macje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania.” Wnosimy o wykreślenie 
drugiego punktu zarówno z SIWZ jak i projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ) i 
pozostawienie jedynie pierwszego punktu tj. oświadczenia. Powyższa 
zmiana znacznie odformalizuje wymagania Zamawiającego przy jednoczes-
nym zapewnieniu gwarancji ze strony Wykonawcy wszystkich postawionych 
przez Zamawiającego oczekiwań. 
 
  
 
 



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.11.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.10.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający wymaga pojazdów spełniających wymagania określone w 
treści SIWZ. 
2) Zamawiający wymaga pojazdów spełniających wymagania określone w 
treści SIWZ. 
3) Tak. 
4) Zamawiający wymaga pojazdów spełniających wymagania określone w 
treści SIWZ. 
5) Zamawiający wymaga, aby sprzęt i wyposażenie medyczne spełniało 
wymagania określone w treści SIWZ. 
6) Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 11 miesięcy zostało zre-
alizowanych 166 wyjazdów. Średnia odległość realizacji pojedynczego wy-
jazdu wynosi ok. 36km. 
7) Zamawiający wymaga, aby transport krwi, surowicy i materiałów krwio-
pochodnych odbywał się zgodnie z wymogami określonymi w treści SIWZ.  
8) Zamawiający informuje, że zapewnia lodówki do transportu krwi, suro-
wicy i materiałów krwiopochodnych. W związku z powyższym pytania za-
warte w pkt. od a) do d) uznaje za bezprzedmiotowe. Ponadto Zamawiający 
informuje, że w okresie ostatnich 36 miesięcy zleconych zostało około 120 
wyjazdów. Wyjazdy odbywają się z siedziby Zamawiającego do RCKiK Kiel-
ce oraz w wyjątkowych sytuacjach z RCKiK Kielce do siedziby Zamawiają-
cego. 
9) Zamawiający informuje, że rozliczenia kilometrów przebiegu pojazdów 
odbywać się będą zgodnie z treścią SIWZ w zależności od rodzaju transpor-
tu.  
10) Tak. 
11) Zamawiający informuje, że zespół dodatkowy średnio w skali miesiąca 
wypracował ok. 60h. 
12) Nie. 
13) Nie. 
14) Zestawienie wyjazdów karetką S: Kielce 37,50%, Kraków 19,12%, 
Czerwona Góra 5,15%, Warszawa 2,21%, Starachowice 2,94%, Lublin 
2,94%, Rzeszów 2,21%, Tarnobrzeg 12,50%, Radom 1,47%, Łódź 0,74%, 
Stalowa Wola 9,54%, Częstochowa 0,74%, Morawica 0,74%, Ostrowiec 
Świętokrzyski 0,74%, Anin 0,74%, Łęczna Krasnystawska 0,74%. 
Zestawienie wyjazdów karetką P: Kielce 23,66%, Kraków 7,53%, Czerwona 
Góra 2,15%, Warszawa 7,53%, Starachowice 6,41%, Lublin 13,96%, Rze-
szów 5,38%, Tarnobrzeg 7,53%, Radom 1,08%, Łańcut 1,08%, Jarosław 



1,08%, Stalowa Wola 4,30%, Częstochowa 1,08%, Ostrowiec Świętokrzyski 
5,38%, Otwock 1,08%, Brzozów 1,08%, Zamość 3,23%, Morawica 2,15%, 
Augustów 1,08%, Koniemłoty 1,08%, Nałęczów 1,08%, Mińsk Mazowiecki 
1,08%.  
15) Tak. 
16) Zamawiający nie wyraża zgody. 
17) Zamawiający nie wyraża zgody. 
18) Zamawiający dokonuje zmiany par. 9 projektu umowy stanowiącego 
zał. nr 8 do SIWZ i tak otrzymuje on brzmienie: „1. Zamawiający na podsta-
wie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje 
możliwość aneksowania umowy zawartej w ramach zamówienia publiczne-
go w następujących przypadkach: 

a) następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego 
Wykonawcy. 

b) w przypadku nie zrealizowania całości umowy na wniosek Wyko-
nawcy i za zgodą Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego do-
puszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wyko-
rzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy. 

c) zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia obo-
wiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzają-
cych tą zmianę. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo mini-
malnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania za-
mówienia przez Wykonawcę. 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpie-
czeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Zmiany określone w ust. 1 lit. d) i e) mogą nastąpić wyłącznie  po złożeniu pi-
semnego wniosku Wykonawcy, w którym wykaże bezpośredni wpływ tych 
zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten 
wniosek za zasadny. W takim przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia 
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających 
te zmiany. 
3. Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w 
przypadku zaistnienia potrzeby takiej zmiany i po spełnieniu określonych 
przesłanek.”. 



19) Zamawiający udostępnił pod udzieloną odpowiedzią zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 
6 i 7 w wersji edytowalnej. 

20) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 


