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Radom, dnia 2015.05.07

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami art. 26
ust. 1, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej /t.j. Dz. U. 2013
poz. 217 ze zm./ oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149,
art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
/t.j. Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 ze zm./, powyżej 30.000 Euro na świadczenie

usług transportu sanitarnego dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Zamawiający – Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
z siedzibą w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4, udziela odpowiedzi na zapytanie
Świadczeniodawcy złożone w niniejszym postępowaniu oraz zmienia treść SWKO .
I. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ŚWIADCZENIODAWCY DO TREŚCI SZCZEGÓŁOWYCH
WARUNKÓW KONKURSU OFERT
Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia
1. Pytanie nr 1:
„ W związku z zamieszczonym ogłoszeniem o konkursie ofert na świadczenie usług
transportu sanitarnego z dnia 24.04.2015r., Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
zwraca się z prośbą o określenie sposobu obliczania usługi. W opisie przedmiotu zamówienia
pkt. 10 mówi o usłudze liczonej od momentu wyjazdu zespołu z SOR Świadczeniobiorcy do
czasu jej powrotu do SOR-u Świadczeniobiorcy. Czy czas pozostawania Zespołu w dyspozycji
SOR-u będzie liczony do wykonania usługi. „
Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie Świadczeniodawcy Zamawiający informuje,
że czas pozostawania zespołu w dyspozycji SOR-u będzie liczony do wykonania usługi tylko
w przypadku pojazdu całodobowego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
i pacjentów z oddziałów i poradni (tj. poz. 1 tabeli I. opisu przedmiotu zamówienia) oraz
dla pojazdu na potrzeby Oddziału Rehabilitacji (tj. poz. 2 tabeli I. opisu przedmiotu
zamówienia). W przypadku samochodu zastępczego oraz dodatkowych transportów (tj.
poz. 3 tabeli I. opisu przedmiotu zamówienia), dojazd nie będzie liczony.
W załączeniu modyfikacja zapisów SWKO – wiążąca na dzień 2015.05.07.
Andrzej Pawluczyk
………………….………………………………
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Sporządziła: Monika Madej
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II. MODYFIKACJA SWKO
Zamawiający, w wyniku udzielonej odpowiedzi na zapytanie Świadczeniodawcy,
modyfikuje treść SWKO, mianowicie:
(…)
ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
po zmianach z dnia 2015.05.07
Przedmiotem zamówienia obejmuje świadczenia usług transportu sanitarnego dla potrzeb
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wg następujących potrzeb:
Wszystkie środki transportu sanitarnego przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia
powinny umożliwiać przewiezienie pacjenta zarówno w pozycji siedzącej jak
i w pozycji leżącej.
I. Wymagania Świadczeniobiorcy odnośnie realizacji usługi:
Godziny pracy i nazwa placówek, które będą
Rodzaj pojazdu.
korzystać z transportu.
1. Samochód sanitarny, uprzywilejowany
Całodobowo-jeden samochód, bez
z wyposażeniem podstawowym typu „B”
noszowego.
Dla potrzeb Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego i pacjentów z oddziałów i
poradni R.Sz.S.
2. Samochód sanitarny, uprzywilejowany
8.00-16.00 dni robocze w tym:
z wyposażeniem podstawowym typu „A2”
- 8.00 do 11.00 dla potrzeb O/Rehabilitacji
bez noszowego
- 11.00 do 16.00 dla potrzeb Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego z noszowym (z
możliwością przedłużenia czasu pracy po
wcześniejszym zamówieniu).
3. Samochody sanitarne, uprzywilejowane
Możliwość zamawiania dodatkowych
z wyposażeniem podstawowym typu „A2”
transportów w zależności od potrzeb
Zamawiającego.
- z noszowym ,
- bez noszowego.
1. Pojazdy do świadczenia usług zapewnia Świadczeniodawca.
2. Świadczeniodawca wykaże, że dysponuje minimum 4 pojazdami spełniającymi
wymogi zawarte w punkcie I ( w tym dwa samochody spełniające wymogi dla
samochodu całodobowego).
3. Świadczeniobiorca nie gwarantuje, że wszystkie pojazdy będą w ciągłym użyciu,
ponieważ nie jest w stanie precyzyjnie określić liczby pojazdów.
4. Świadczeniodawca winien wyposażyć minimum jeden pojazd w foteliki do
przewożenia dzieci w różnym wieku.
5. Świadczeniodawca musi wyposażyć Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala w łączność
radiowo-telefoniczną z zaoferowanymi pojazdami. Dysponentem w/w usług jest
Szpitalny Oddział Ratunkowy.
6. W przypadku awarii samochodów świadczących usługę, świadczeniodawca w
terminie bezzwłocznym zapewni transport zastępczy, spełniający ten sam standard.
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7. Noszowy i kierowca muszą być wyposażeni w odzież ochronną –wg wzoru
obowiązującego w ratownictwie medycznym- umożliwiającym identyfikację ich jako
pracownika transportu sanitarnego.
8. Kierowca wraz z noszowym uczestniczy w transporcie pacjentów leżących
nieporuszających się o własnych siłach oraz zobowiązany jest pomagać pacjentom
w dojściu do miejsca zamieszkania i na Oddział.
9. Usługa realizowana będzie na trasie wskazanej w zleceniu transportu sanitarnego.
10. Czas pozostawania zespołu w dyspozycji SOR-u będzie liczony do wykonania usługi
tylko w przypadku pojazdu całodobowego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego i pacjentów z oddziałów i poradni (tj. poz. 1 tabeli) oraz dla pojazdu
na potrzeby Oddziału Rehabilitacji (tj. poz. 2 tabeli). W przypadku samochodu
zastępczego oraz dodatkowych transportów (tj. poz. 3 tabeli), dojazd nie będzie
liczony.
11. Świadczeniodawca będzie ponosił przez cały okres obowiązywania umowy wszystkie
koszty niezbędne do utrzymania samochodów w stanie przydatnym do użytku, w tym
w szczególności koszty paliwa, badań technicznych, serwisu, bieżących napraw.
12. Średnia ilość przejechanych kilometrów miesięcznie obliczona na podstawie
dotychczasowych usług wynosi ok.11.000km.
13. Godziny pracy noszowego miesięcznie obliczone na podstawie dotychczasowych
usług wynoszą średnio ok.130 godz.
14. Średnia ilość godzin pracy kierowcy miesięcznie obliczona na podstawie
dotychczasowych usług wynosi ok. 935 godz.

-3-

Załącznik Nr 3 do oferty
(pieczęć Świadczeniodawcy/Świadczeniodawców) RSS/ZPFSiZ/P-K01/2015
SPECYFIKACJA TECHNICZNA po zmianach z dnia 2015.05.07
Na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Lp.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert:
Środek transportu
Godziny pracy i nazwa placówek, które będą korzystać z transportu:

1.

2.

1.

Samochód sanitarny,
uprzywilejowany z wyposażeniem
podstawowym typu „B”
Samochód sanitarny,
uprzywilejowany z wyposażeniem
podstawowym typu „A2”

2.

3.

3.

Całodobowo-jeden samochód, bez noszowego.
Dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pacjentów z oddziałów i poradni R.Sz.S.

8.00-16.00 dni robocze w tym:
- 8.00 do 11.00 dla potrzeb O/Rehabilitacji bez noszowego
- 11.00 do 16.00 dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z noszowym (z możliwością przedłużenia
czasu pracy po wcześniejszym zamówieniu).
Samochody sanitarne,
Możliwość zamawiania dodatkowych transportów w zależności od potrzeb Zamawiającego.
uprzywilejowane z wyposażeniem
- z noszowym
podstawowym typu „A2”
- bez noszowego.
Wymagania Świadczeniobiorcy odnośnie realizacji usługi
Realizacja usługi przez Świadczeniodawcę - oferowane
(należy dokładnie opisać oferowaną realizację usługi)
1.

2.

Wszystkie środki transportu sanitarnego przeznaczone do realizacji przedmiotu
zamówienia powinny umożliwiać przewiezienie pacjenta zarówno w pozycji
siedzącej jak i w pozycji leżącej.
1. Pojazdy do świadczenia usług zapewnia Świadczeniodawca.
2. Świadczeniodawca wykaże, że dysponuje minimum 4 pojazdami
spełniającymi wymogi zawarte w punkcie I ( w tym dwa samochody
spełniające wymogi dla samochodu całodobowego).
3. Świadczeniobiorca nie gwarantuje, że wszystkie pojazdy będą w
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ciągłym użyciu, ponieważ nie jest w stanie precyzyjnie określić liczby
pojazdów.
4. Świadczeniodawca winien wyposażyć minimum jeden pojazd w foteliki
do przewożenia dzieci w różnym wieku.
5. Świadczeniodawca musi wyposażyć Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitala w łączność radiowo-telefoniczną z zaoferowanymi pojazdami.
Dysponentem w/w usług jest Szpitalny Oddział Ratunkowy.
6. W przypadku awarii samochodów świadczących usługę,
świadczeniodawca w terminie bezzwłocznym zapewni transport
zastępczy, spełniający ten sam standard.
7. Noszowy i kierowca muszą być wyposażeni w odzież ochronną –wg
wzoru obowiązującego w ratownictwie medycznym- umożliwiającym
identyfikację ich jako pracownika transportu sanitarnego.
8. Kierowca wraz z noszowym uczestniczy w transporcie pacjentów
leżących nieporuszających się o własnych siłach oraz zobowiązany jest
pomagać pacjentom
w dojściu do miejsca zamieszkania i na Oddział.
9. Usługa realizowana będzie na trasie wskazanej w zleceniu transportu
sanitarnego.
10. Czas pozostawania zespołu w dyspozycji SOR-u będzie liczony do
wykonania usługi tylko w przypadku pojazdu całodobowego dla
potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pacjentów z oddziałów
i poradni (tj. poz. 1 - środek transportu) oraz dla pojazdu na potrzeby
Oddziału Rehabilitacji (tj. poz. 2 – środek transportu). W przypadku
samochodu zastępczego oraz dodatkowych transportów (tj. poz. 3 –
środek transportu), dojazd nie będzie liczony.
11. Świadczeniodawca będzie ponosił przez cały okres obowiązywania
umowy wszystkie koszty niezbędne do utrzymania samochodów w
stanie przydatnym do użytku, w tym w szczególności koszty paliwa,
badań technicznych, serwisu, bieżących napraw.
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................................................. dnia ...................... r.
............................................................................
(podpis Świadczeniodawcy/Świadczeniodawców)
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