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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Usługa transportu sanitarnego
Ogłoszenie nr 501503-N-2020 z dnia 2020-01-09r.

Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy Prawo zamówień publicznych,  do  niniejszego
postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada: 

PYTANIE NR 1
dot. Zadania nr 5:
Czy Zamawiający w tym zadaniu odstąpi od wymogu aby wszystkie osoby realizujące przedmiot umowy były
zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu KP?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby tylko czynności dotyczące kierowania pojazdami w zakresie realizacji
przedmiotu umowy były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.

PYTANIE NR 2
dot. Zadania nr 5:
Czy  Zamawiający  w  tym  zadaniu  dopuści  możliwość  złożenia  oferty  z  Ambulansem  T  w  skład  którego
wchodzą co najmniej 2 osoby tj. ratownik/pielęgniarz/pielęgniarka i kierowca ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3
dot. Zadania nr 5:
Czy ilość km i  czas  transportu liczony jest  wyłącznie od miejsca odbioru  pacjenta  ze szpitala  do miejsca
docelowego? Czy też wlicza się dojazd zespołu do szpitala i powrót do miejsca stacjonowania zespołu?
Odpowiedź:   Ilość km i czas transportu liczony jest wyłącznie od miejsca odbioru pacjenta ze szpitala do
miejsca docelowego.

MODYFIKACJE
Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  modyfikuje  SIWZ  
w następujący sposób:

-W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:  
[...13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Miejsce i termin składania ofert:

a)  miejsce składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego na w budynku administracji,  przy  ul.  Bytomska 62
w Piekarach Śląskich,

b) termin składania ofert: do dnia 23/01/2020 r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:



a)  miejsce  otwarcia  ofert:  biblioteka  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,  przy  ul.  Bytomska  62
w Piekarach Śląskich,

b) termin otwarcia ofert: w dniu 23/01/2020 r. , o godz. 11:30....]
zapisem:

[...13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Miejsce i termin składania ofert:

a)  miejsce składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego na w budynku administracji,  przy  ul.  Bytomska 62
w Piekarach Śląskich,

b) termin składania ofert: do dnia 30/01/2020 r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a)  miejsce  otwarcia  ofert:  biblioteka  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,  przy  ul.  Bytomska  62
w Piekarach Śląskich,

b) termin otwarcia ofert: w dniu 30/01/2020 r. , o godz. 11:30....]

Przedłużeniu na dzień 30.01.2020 r., ulega termin składania i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia
ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


