
Łódź, dn.21.02.2018r. 

 

Do: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie 

ul. Rogalińskiego 3 

21 - 400 Łuków 

 

Dotyczy: konkursu ofert na:" Świadczenie usług transportu sanitarnego typu: transport sanitarny 

specjalistyczny "S", transport sanitarny podstawowy "P" pacjentów SPZOZ w Łukowie oraz transport 

krwi i preparatów krwiopochodnych". 

 

 

Pytanie 1 

Zamawiający pisze iż termin realizacji umowy to: 01.03.2018r. - 31.12. 2019r. tj. 22 miesiące 

Ponadto Zamawiający w zał. nr 1 do ZO "Oferta" w pkt 3 pisze:  

"ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia przez okres   ....od daty zawarcia umowy 

(...)". 

Prosimy o informację czy w pkt 3 zał. nr 1 do ZO Wykonawca ma wpisać "przez okres 22 miesięcy od 

daty zawarcia umowy" ? Jeśli nie prosimy o informację co w w/w punkcie ma wpisać Wykonawca. 

 

Odpowiedź: Wykonawca powinien wpisać „przez okres 22 miesięcy od daty zawarcia umowy". 

 

Pytanie 2 

Zamawiający w zał. nr 1 i 2 do ZO wymaga podania numeru zapytania ofertowego. 

Pragniemy poinformować iż zapytanie nie ma podanego żadnego numeru sprawy. 

W związku z powyższym prosimy o podanie w/w numeru jaki Wykonawca ma wpisać w ofercie (zał. 

nr 1do ZO) oraz  formularzu (zał. nr 2 do ZO) lub wnosimy o możliwość wpisania w w/w miejscach 

"nie dotyczy". 

 

Odpowiedź: Został poprawnie dodany załącznik „ogłoszenie – zapytanie ofertowe” wraz z nr 

postępowania tj.: 1/DAR/2018. 

 

Pytanie 3 
Wnosimy o uchylenie i zmianę Kar umownych, zawartych  w paragrafie 8 Wzoru Umowy (zał. nr 3 

do ZO). Orzecznictwo KIO w tym zakresie, poparte wykładnią SA jest jednoznaczne. Kary nie mogą 

być sposobem na "zarabianie" przez jednostkę je nakładającą. Podane przez państwa kary są karami 

retorsyjnymi, gdzie ich wartość przekracza wartość zleconej usługi.  

Wnosimy o zastąpienie tych wartości kwotą 10% wartości usługi, której ona dotyczy.  

 

Odpowiedź: Na wniosek dokonano zmiany w treści umowy. 

 

Pytanie 4 
Prosimy o zmianę i wyjaśnienie, par 3 pkt 2 ppkt b Umowy (zał. nr 3 do ZO). 

Czy w przypadku transportu krwi, i czasu 60 min jest to mowa o rozpoczęciu usługi i dojechaniu do 

Zamawiającego (np.  po zlecenie, czy próbkę?),  czy też w tym czasie ma być rozpoczęta usługa z 

RCKiK z Lublina.  Czy też, w tym czasie, 60min ma być dostarczona krew z RCKiK Lublin do 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Na wniosek dokonano zmiany w treści umowy. 

 

Pytanie 5 
Z uwagi na zapisy  z paragrafu 11 Projektu Umowy (zał. nr 3 do ZO)., prosimy o podanie TRAS dla 

każdego zadania odrębnie. Oferent bowiem w koszcie usługi musi wliczyć ponoszone koszty przez 

siebie, jako całość usługi, a szczególności związane z dojazdem do Zamawiającego, i powrotu od 

niego do swojej bazy. A Zamawiający zaś płacić zamierza wyłącznie za trasę od swej siedziby, do 

miejsca zlecenia i powrót.  



Stąd prosimy o podanie ilości wyjazdów na najczęstszych trasach w czasie trwania umowy:  

np. transport S Biała Podlaska 20 wyjazdów , Parczew 30, Lublin 50, etc. 

transport P Biała Podlaska 40 wyjazdów , Parczew 10, Lublin 5, etc.  

krew: Lublin 80 wyjazdów, Biała Podlaska 5 wyjazdów, etc.  

 

Odpowiedź: Brak danych. 

Ilość przejechanych kilometrów w roku 2016: 

Transport Specjalistyczny – 2 508 km 

Transport Podstawowy – 406 km 

Transport Krwi – 15 053 km 

 

Pytanie 6 

Czy pojazdy przeznaczone do realizacji umowy mają: 

a)  posiadać homologację fabryczną pojazdu sanitarnego? 

b)  spełniać wymogi normy PN EN 1789? tak/nie? 

 

Odpowiedź: a) TAK 

  b) TAK 

Pytanie 7 

Wnosimy o modyfikację zapisów wzoru  umowy – załącznik nr 3  w celu wprowadzenia zapisów 

dotyczących waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy wymaga zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 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 składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę  

  

 Prosimy zatem o wprowadzenie poniższych zapisów do projektu umowy: 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 

wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 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 społeczne lub zdrowotne. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o 

których mowa w ust. 1.  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 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 bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany, o którym 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 koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c). 

 

Odpowiedź: Na wniosek dokonano zmiany w treści umowy. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o wyjaśnienie niespójności w formularzu specyfikacji cenowej - zał. nr 2 do ZO. 

 

Zamawiający ani w w/w formularzu ani w całym zapytaniu nie podaje szacunkowych ilości 

kilometrów i godzin pracy. 

W zał. nr 2 natomiast jest rubryka w której Wykonawca ma wpisać ilości. 

  

W zał. "Szczegółowe warunki zapytania ofertowego" pkt 7 "Kryteria wyboru ofert" Zamawiający 

pisze: "Ocena ofert będzie dokonana w oparciu o cenę jednostkowa za przejechany km (brutto) 

 + 1 h pracy zespołu = 100%". 

 

W związku z powyższym Wykonawca nie widzi  celu w jakim w zał. nr 2  widnieją kolumny; 

"wartość netto" i "wartość brutto ogółem". Bez podania ilości nie można także policzyć wartości 

"RAZEM". 

 

Wnosimy o modyfikacje zał. nr 2 w następujący sposób: 

 

Lp. Asortymet* Ilość 
Cena jedn. 

netto  
VAT 

Cena jedn. 

brutto  

1. 
Transport sanitarny 

specjalistyczny "S" 

1 km    

1h    

2. 
Transport sanitarny 

podstawowy "P" 

1 km    

1h    

3. 

Transport krwi i 

preparatów 

krwiopochodnych 

1 km    

1h    

 

W przypadku braku zgody prosimy o podanie ilości jakie ma wpisać Wykonawca w formularzu 

specyfikacji cenowej  w celu obliczenia wartości "ogółem" i "razem". 

 

Odpowiedź: Dokonano modyfikacji załącznika nr 2. 

 


