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Odpowiedzi na pytania

Zgodniezar t .3Sust .  l i2Ustawyzdnia 29stycznia2004r .  Prawozamowieh( tekst jednol i tyDz.U.z2015r .poz.2164,
ze poz. zm.) Zamawiajqcy - Zespol Opieki Zdrowotnej w Olawie udziela odpowiedzi na nastqpujqce zapytanie, dotyczqce
przetargu nieograniczonego na: Swiadczenie uslug transportu sanitarnego, znak sprawy ZOZIDZPIPN|29/16

Pytanie nr 1
Prosimy o udostgpnienie aktualnego cennika uslug / formulaza cenowego na jakim Swiadczone sq aktualnie aktualnie
transportu sanitarnego dla Zespol OpiekiZdrowotnej w Olawie
Odpowied2:
Zamawilqcy nie posiada cennika uslug. W chwili obecnej ma zawarte 2 umowy na Swiadczenie uslug transportu
sanitarnego, kt6re udostgpni do wglqdu osobom lub podmiotom zainteresowanym niezwlocznie po zloZeniu przez nie
formalnego wniosku.
Pytanie nr 2
W zalqczniku nr 2 OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMOWIENIA w pkt.l, podpunkt. 2 dla Zadania 2 widnieje zapis:
"...specjalistyczny Srodek transportu do przewozu os6b z udzialem co najmniejjednej osoby uprawnionej do
wykonywania medycznych czynnoSci ratunkowych, tj "pielqgniarka lub ratownik medyczny;" natomiast dalej w/w transport
zakwalifikowany jest jako "uslugi transportu sanitarnego pojazdem sanitarnym typu A z wyposazeniem okreSlonym w
Polskich Normach przenoszqcych europejskie normy zharmonizowane". W zwiqzku z czym nie ma przeslanek aby zapis
z pkt.l, podpunkt. 2dlaZadania2mial zastosowanie. Zgodnie z normqPN-EN 1789+42:2015-01 ambulans typu A nie
posiada wyposaZenia do ratowania Zycia i zdrowia ludzkiego, lek6w, itp. a jedynie sluzy do transportu pacjent6w. W
zwiqzku z powyZszym prosimy o wprowadzenie zmiany przezzmianq
"pielggniarka lub ratownik medyczny" na "ratownik (ukohczony kurs kwalifikowanej pienrszej pomocy)" czyli osobg
posiadajqcq uprawnienia i wiedzg jakq moze wykozysta6 w czasie transportu sanitarnego m.in. transport i zaopatrzenie
pacjenta, resuscytacja, tlenoterapia bierna i czynna.
OdpowiedZ:
Zamawi{qcy podtrzymuje zapis SIWZ

Zamawi{qcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajqsiq integralnqczq6ciqspecyfikacji istotnych warunkow
zam6wienia i bgdqwiqzqce przy skladaniu ofert.
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Dyrekror - +48 (71) 301-13-13
Z-cadyreklora- +48 (71) 301-13-14
Pielggniarka naczelna - +48 (71) 301 -13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Ksiggowo5d - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
OrganizacjaiZarzqdzwie - +48 (71) 301-13-t5

Zam6wienia Publiczne - +48 ('11) 313-26-38
Zaopalrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28


