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Bolesławiec, dnia 3 listopada 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług
transportu sanitarnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Znak sprawy: 12/transport
sanitarny/17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1
Prosimy o jasne określenie rodzaju karetek, wraz z podaniem ich klasy: A1, A2, B lub C jakich Zamawiający
oczekuje do realizacji umowy.
Pyt. nr 2
Prosimy o wskazanie roczników pojazdów i /lub przebiegu, jeśli Zamawiający ogranicza go.
Pyt. nr 3
Czy pojazdy mają być wyposażone w tlen medyczny? I czy jego uzupełnianie jest po stronie Zamawiającego czy
Oferenta? W przypadku gdy jest ono po stronie Oferenta, prosimy o informację o możliwości przechowywania butli
Linde Gas, lub uzupełniania ich w tlenowni Zamawiającego- jeśli ją posiada.
Pyt. nr 4
Czy uzupełnianie wyposażenia jednorazowego (prosimy o szczegółową listę tego wyposażenia na każdy rodzaj
zadania) jest po stronie Zamawiającego czy Oferenta?
Pyt. nr 5
Prosimy o wskazanie całego wyposażenia medycznego jakie ma być na wyposażeniu karetek dla poszczególnych
zadań.
Pyt. nr 6
Czy na dzień składania oferty, całe wyposażenie ma posiadać aktualne paszporty medyczne?
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Pyt. nr 7
Czy na wyposażeniu pojazdów mają być leki? A jeśli tak, to jakie? Prosimy o szczegółową listę leków postaci
i dawek.
Pyt. nr 8
Prosimy o wskazanie ilości karetek jakie mają być przeznaczone do realizacji poszczególnych zadań. Określenie „w
miarę potrzeb Zamawiającego” stoi w sprzeczności z orzecznictwem i doprowadzić może do absurdu zamówienia
np. 10 zespołów na tą samą godzinę, z naliczeniem kary umownej za przekroczenie czasu dojazdu.
Pyt. nr 9
Czy Zamawiający wyraża zgodę na kolejkowanie zleceń w miarę ich spływania i ich realizację w kolejności ich
wpływu/pilności, w oparciu o liczbę wskazanych przez Zamawiającego zespołów?
Pyt. nr 10
Czy w ramach któregokolwiek zadania są realizowane Transporty Krwi , surowicy i materiałów krwiopochodnych?
Reguluje je Rozporządzenie MZ z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Czy zatem zgodnie z nim transport krwi ma się odbywać zgodnie z wymogami przytoczonego rozporządzenia?
Pyt. nr 11
Dotyczy w/w pytania nr 10
Prosimy o odpowiedz tak/nie:
a) czy w lodówki maja posiadać zasilanie ze stałym monitoringiem temperatury, i możliwością wydruku temperatury
w czasie całego transportu?
b) prosimy o określenie wymaganej minimalnej pojemności lodówek
c) prosimy o wskazanie zakresu temperatur jakie mają spełniać lodówki. (od do)
d) prosimy wskazać , ile tego typu wyjazdów zostało zleconych i zrealizowanych w czasie trwania umowy.
f) prosimy o wskazanie skąd są one zlecane, do jakiej stacji RCKiK, i do jakiego punktu docelowego przewożone.
(trasa)
Pyt. nr 12
Czy Zamawiający posiada lub wynajmuje pomieszczenia dla zespołów wyjazdowych do realizacji niniejszej umowy,
a jeśli tak, w jakiej cenie? Stacjonowanie zespołów w siedzibie Zamawiającego drastycznie skraca czas dojazdu i
podstawienia go do realizacji usługi
Pyt. nr 13
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy - załącznik nr 7 do SIWZ paragraf 15
umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 2 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie
następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów 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 wykonanie zobowiązań
umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu
stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych
powodów nie maja możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.
Odpowiedzi Zamawiającego
Odp. na pyt. nr 1.
Dla przedmiotu zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ) w punkcie:
- 1.1. i 1.2. Zamawiający oczekuje ambulansu ratunkowego (typ C);
- 1.3. Zamawiający oczekuje ambulansu ratunkowego (typ B);
- 1.4. Zamawiający oczekuje ambulansu ratunkowego (typ A2).

Odp. na pyt. nr 2.
Zamawiający nie określa roczników pojazdów i/lub ich przebiegu. Pojazdy zgodnie z SIWZ mają być sprawne
technicznie i mają posiadać ważne badania techniczne.
Odp. na pyt. nr 3.
Pojazdy mają być wyposażone w tlen medyczny. Jego uzupełnianie jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ma
możliwości przechowywania butli Linde Gas ani ich uzupełniania w tlenowni Zamawiającego.
Odp. na pyt. nr 4, 5, 7
Uzupełnianie wyposażenia jednorazowego jest po stronie Wykonawcy. Karetki w przedmiocie zamówienia
w punkcie 1.1; 1.2; 1.3 (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ) winny być wyposażone zgodnie
z załącznikiem nr 3 zarządzenia nr 64/2016/dsm Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne:

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

5.1
Wyrób
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

5.2

5.2.1
5.2.2

5.2.3

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

Nosze główne /z podwoziem
Nosze podbierające
Materac próżniowy
Urządzenie do przenoszenia pacjenta
siedzącego (o ile nosze główne nie spełniają
funkcji tych wyrobów)
Płachta do przenoszenia lub materac do
przenoszenia
Długa deska stabilizująca kręgosłup
uzupełniona unieruchomieniem głowy i
pasami mocującymi

Ilość minimalna dla podstawowego
i specjalistycznego zespołu ratownictwa
medycznego
1
1
1
1
1
1

Wyposażenie unieruchamiające
Ilość minimalna dla podstawowego
Wyrób
i specjalistycznego zespołu ratownictwa
medycznego
Zestaw unieruchamiający do złamań
1
Zestaw unieruchamiający górny szyjny
odcinek kręgosłupa
1
Zestaw kołnierzy szyjnych
Rozszerzone unieruchomienie górnego
odcinka kręgosłupa
1
Urządzenie do ewakuacji lub krótka deska
stabilizująca kręgosłup (jedno z nich)
Wyposażenie do wentylacji/oddychania
Ilość minimalna dla podstawowego
Wyrób
i specjalistycznego zespołu ratownictwa
medycznego
Stacjonarny pojemnik tlenu. Minimum
2 000 l (w temperaturze normalnej i pod
ciśnieniem normalnym), przepływomierz/
1
miernik przepływu o maksymalnym
przepływie co najmniej 15 l/min i z
zaworem regulacyjnym
szybkozłączka
1
Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l,
(w temperaturze normalnej i pod
ciśnieniem normalnym),
1
przepływomierz/miernik przepływu o
maksymalnym przepływie, co najmniej 15
l/min i z zaworem regulacyjnym
szybkozłączka
1
Worek samorozprężalny z wlotem dla
1
tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia

5.3.4
5.3.5
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5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.5
5.5.1

5.6

5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5

5.7

5.7.1
5.7.2
5.7.3

5.7.4

5.7.5

dróg oddechowych dla wszystkich grup
wiekowych oraz rezerwuarem tlenu
Mechaniczne urządzenie do odsysania
o minimalnym ciśnieniu 65 kPa
i minimalnej pojemności 1 I
Przenośne urządzenie do odsysania

1
1

Wyposażenie diagnostyczne
Ilość minimalna dla podstawowego
Wyrób
i specjalistycznego zespołu ratownictwa
medycznego
Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia
1
krwi, rozmiary mankietów 10 cm – 66 cm
Oksymetr
1
Stetoskop
1
Termometr (zakres minimalny od 28 °C do
1
42 °C)
Urządzenie do oznaczania glukozy we
1
krwi
Latarka diagnostyczna
1
Leki
Ilość minimalna dla podstawowego
Rodzaj leku
i specjalistycznego zespołu ratownictwa
medycznego
Przeciwbólowy
1
Wyposażenie do infuzji
Ilość minimalna dla podstawowego
Wyrób
i specjalistycznego zespołu ratownictwa
medycznego
Płyny infuzyjne, litry
4
Zestawy do iniekcji i infuzji
2
Układ do infuzji przeznaczony do
podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2)
1
°C (nie wymaga się, aby ten układ był
przenośny)
Uchwyt do zestawów do infuzji
2
Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem
1
Wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego
Ilość minimalna
Ilość minimalna dla
dla
specjalistycznego
podstawowego
Wyrób
zespołu
zespołu
ratownictwa
ratownictwa
medycznego
medycznego
Defibrylator z rejestratorem rytmu i danych
1
1
pacjenta a
Monitor kardiologiczny a
1
1
Kardiostymulator zewnętrzny a
1
1
Przenośny zestaw rurek do udrażniania
dróg oddechowych (p.a.c.s.)
Worek samorozprężalny ręczny
Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem
1
1
dla tlenu
Rurki ustno- i nosowo-gardłowe
Ssak
Cewniki do odsysania
Przenośny rozszerzony zestaw do
udrażniania dróg oddechowych (p.a.r.s.)
Zawartość przenośnego zestawu rurek do
udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.)
Zestaw do infuzji – łącznie z odpowiednimi
1
1
kaniulami dożylnymi zakładanymi na stałe
Zestaw do podawania płynów infuzyjnych
Płyny infuzyjne
Samoprzylepne materiały do mocowania

5.7.6
5.7.7
5.7.8
5.7.9
5.7.10
5.7.11
5.7.12

5.8

5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5
5.8.6
5.8.7
5.8.8
5.8.9
5.8.10
5.8.11
5.8.12
5.8.13
5.8.14
5.8.15
5.8.16

Zestaw do intubacji – zawierający
rękojeść(-ci) laryngoskopu i odpowiednie
łopatki
Kleszczyki Magilla
Mandryny/prowadnice do wprowadzania
Rurki dotchawicze z łącznikami
Zacisk do rurki do napełniania mankietu
Mocowania rurek
Stetoskop
Zestaw do podawania leków
Aparat do nebulizacji
Zestaw do drenażu klatki piersiowej
Wolumetryczna pompa infuzyjna/
Strzykawkowa pompa infuzyjna
Kaniule do wkłuć centralnych
Respirator ratowniczo-transportowy
Zastawka wytwarzająca dodatnie ciśnienie
końcowe wydechowe (PEEP), regulowana
lub o stałym ciśnieniu
Kapnometr

1
-

1
1

-

1

1

1
1

-

1

1

1

Wyroby bandażowanie i pielęgnacja
Ilość minimalna dla podstawowego
Wyrób
i specjalistycznego zespołu ratownictwa
medycznego
Pościel
1
Koce
2
Materiały do opatrywania ran
1
Materiały do leczenia oparzeń termicznych
1
i chemicznych
Miska nerkowata
1
Worek na wymiociny
1
Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła)
1
Pojemnik na zużyte materiały ostre
1
Zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem
1
Rękawice chirurgiczne sterylne, liczba par
5
Rękawice jednorazowego użytku
100
niesterylne
Zestaw porodowy
1
Worek na odpady
1
Worek na odpady medyczne
1
Nieprzepuszczalne prześcieradło na
1
nosze
Pojemnik reimplantacyjny utrzymujący
wewnętrzną temperaturę (4±2) °C przez
1
co najmniej 2h

W zakresie przedmiotu zamówienia w punkcie 1.4. (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
do SIWZ), karetka transportowa ma spełniać cechy techniczne i jakościowe dla środka transportu drogowego
typu A 2.
Odp. na pyt. nr 6.
Na dzień składania oferty, całe wyposażenie ma posiadać aktualne paszporty medyczne.
Odp. na pyt. nr 8.
Dla przedmiotu zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ) w punkcie:
- 1.1. i 1.2. Zamawiający oczekuje 1 sztuki ambulansu ratunkowego (typ C);
- 1.3. Zamawiający oczekuje 1 sztuki ambulansu ratunkowego (typ B);
- 1.4. Zamawiający oczekuje 1 sztuki ambulansu ratunkowego (typ A2).

Odp. na pyt. nr 9.
Zamawiający dopuszcza możliwość kolejkowania zleceń w miarę ich spływania i ich realizację w kolejności
ich wpływu/pilności, w oparciu o liczbę wskazanych przez Zamawiającego zespołów z wyłączeniem zleceń “ na
cito”
Odp. na pyt. nr 10.
Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia nie są realizowane transporty krwi,
surowicy i materiałów krwiopochodnych.
Odp. na pyt. nr 11.
Nie dotyczy.
Odp. na pyt. nr 12.
Zamawiający nie posiada i nie wynajmuje pomieszczeń dla zespołów wyjazdowych do realizacji niniejszej umowy.
Odp. na pyt. nr 13.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 15. Cechą charakterystyczną umów
w zamówieniach publicznych jest ich stabilność i niezmienność.

Z poważaniem

