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PYTANIA I 

 

Dotyczy: konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach 

postępowanie: KSZ/DDA/2/2018. 

W zawiązku z pytaniami Oferenta, które cytuję poniżej, udzielam następujących odpowiedzi: 

Pytanie nr 1, dotyczy pkt VII, ppkt 10 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych dla wykonania zamówienia, 

tym bardziej, że postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu, a nie przetargu który obostrzony jest Prawem 

zamówień publicznych. 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie nr 2, dotyczy pkt VII, ppkt 10 

Czy Zamawiający dopuści w ramach spełnienia wymagań w/w ppkt zatrudnienia jednego pracownika na podstawie 

umowy o pracę na stanowisku Koordynatora ds. ratownictwa medycznego i transportu oraz kierowcy, wykonującego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie nr 3, dotyczy pkt VII, ppkt 10 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia na umowy cywilnoprawne kierowców wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie nr 4, dotyczy pkt III 

Czy Zamawiający dopuści w ramach opieki medycznej zamiast pielęgniarki lub ratownika medycznego, sanitariusza? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie nr 5, dotyczy pkt V, ppkt. 16, litera c) 

Ilu pacjentów jednorazowo jest transportowanych podczas każdej zmiany dializy? Z jak odległych miejsc terenu śląska 

lub innego województwa są przywożeni? Czy są to pacjenci tylko chodzący, czy również leżący? 

Odpowiedź: W zależności od potrzeb.  

 

Pytanie nr 6, dotyczy pkt V, ppkt. 16, litera c) 

Czy Zamawiający w ramach tego postępowania ma w planach transporty poza województwo śląskie tzw. dalekie,  

np. pacjenci do przeszczepów? 

Odpowiedź: Udzielający Zamówienia nie jest w stanie określić, czy nastąpi potrzeba przewozu pacjenta poza 

województwo śląskie. Udzielający Zamówienia nie przewiduje przewozu pacjentów do przeszczepów.   

 

Pytanie nr 7, dotyczy pkt V, ppkt. 16, litera b) 

W jakim przypadku klinicznym karetka będzie wykonywała transport w trybie cito? 

Odpowiedź: W przypadku pozwalającym na transport pacjenta karetką typu T. 

 

Pytanie nr 8, dotyczy wzoru umowy § 14, ust. 2 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wysokość kary stanowi równowartość ceny zamówionej usługi”?  

Prosimy o doprecyzowanie procentowe lub wartościowe kar, jak również okoliczności ich naliczania np. zerwanie 

umowy, spóźnienia itp. 

Odpowiedź: Udzielający zamówienia nadaje  § 14 wzoru umowy następującą treść:   

                          „§ 14 ust. 2 Wysokość kary umownej wynosi 200 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy o którym mowa w ust. 1 powyżej.”    
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