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Polkowice, dnia 09.06.2022 r.

Do wszvstkich wvkonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 2022|BZP 00182679/01 w dniu 27.05.2022 r., na:

,,Świadczenie usług transpońowych itranspońu sanitarnego d!a Polkowickiego Centrum Usług

Zdrowotnych - ZOZ S.A.:

Część 1: świadczenie usług transpońowych - transpoń osobowy;

Gzęśó 2: świadczenie usług transpońu sanitarnego"

WYJAŚNIENtE !zMAlNA TREŚcl swz

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, działając zgodnie

z ań,. 2B4 ust. 2, 3, 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz,

U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn. zm.), wyjaśnia i zmienia treśó SWZ w zakresie przedmiotu

zamówienia:

Załącznik nr 9 do SWZ

O PlS P RZEDM IOT|J ZAM OWt EN tA (O PZ) :

3, Szacunkowa ilosó km jaką Zamawiający osiąga w miesiącu:

2) dla część 2: w zależności od okoliczności średnia 1 600 km/miesiąc w zakresie transportu

sanitarnego, tj 19 200 km/12 miesięcy,

Pytanie nr 1

Czy w przypadku, gdy miesięczna szacunkowa ilośó 1600 km nie zostanie osiągnięta, to Zamawiający

przewiduje wynagrodzenie zryczałtowane dla wykonawcy za 1600 km miesięcznie? Czy Zamawiający

przewiduje w takim przypadku rekompensatę dla Wykonawcy?

Pytanie nr 2

Jaki był średni miesięczny przebieg kilometrow dla części drugiejw ostatnich 24 miesiącach?

uzasadnienie do pvtania 1 i 2

W przypadku zaistnienia sytuacji, że wykonawca wykona znacznie mniejszą ilośc kilometrow

miesięcznie niż 1600 km dla części drugiej, wpłynie to istotnie na ekonomiczną opłacalnośc

przystąpienia wykonawcy do przetargu, zaś w przypadku przystąpienia do przetargu generować straty

finansowe po stronie wykonawcy z powodu kosztów obsługi takiej umowy. Zasadnym jest zatem

udzielenie informacji, czy wykonawca przewiduje w takich sytuacjach rekompensatę dla wykonawcy,

lub zryczałtowaną stawkę w przypadku nie przekroczenia 1600 km miesięcznie. lstotnym jest także w

tym zakresie udzielenie informacji jaki był sredni miesięczny przebieg w ostatnich 24 miesiącach, co



pozwoli ocenić potencjalnemu wykonawcy rentownośó przystąpienia do przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

,,ZamawiĄący nie przewiduje wynagrodzenia zryczałlowanego, ani rekompensaty dla
Wykonawcy. Zgodnie z treścią § 2 ust. 4 - 5 projektu umowy stanowiącej Załącznik do SWZ
wskazuje, że:4. Szacunkowa ilość km jaką Zamawiający osiąga w miesiącu dla część 2:
w zależności od okoliczności średnia 1 600 km/miesiąc w zakresie transportu sanitarnego, tj.

19 200 km/12 miesięcy.
5. podane w ust. 4 ilości stanowią szacunkową średnią ilość km jaką Zamawiający osiąga w
miesiącu. Wskazane ilości szacunkowe nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich
całkowitego wykorzystania i mogą zostać niewykonystane. Dane jak wyżej nie są wańościami
maksymalnymi. Szacowana minimalna miesięczna wielkośc świadczenia usługi wynosi 150 km.

6. lJsługi świadczone będą na zasadach rozliczeń bezgotowkowych na podstawie
wypełnianych zleceń oraz kań przewozu, na ktorych pracownik Zamawiającego na bieżąco
potwierdzi wykonanie usługi przewozu. Wykonawca przekazuje zapłatę za wykonanie usługi na
podstawie zestawienia przekazanych przewozow wykonanych w miesiącu poprzedzającym
wystawienie faktury wraz ze zleceniami/kańami przewozu stanowiącymi podstawę rozliczenia.
Zestawienie przewozu Wykonawca pnekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej".

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający przewiduje, że średnia szacunkowa ilośó kilometrów jaką Zamawiający osiągnie

dla części 2 będzie 1.600 km, zgodnie z ust. 3 OPZ stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

Natomiast w odpowiedzi na postawione pytanie informuję iż w ostatnich 24 miesiącach średnia

przejechanych kilometrów wynosi 460 km, przy czym należy zaznaczyć, że Zamawiający

w związku ze zniesieniem epidemii COV|D - 19 spodziewa się istotnego zwiększenia

zapotzebowania na usługiw części 2 i powrotu do wańości sprzed epldemii COV!D-19.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga do prawidłowej realizacji zadania 2 ratowników medycznych ? Dotyczy

części nr 2.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga do prawidłowej realizacji zadania -dla części nr 2 - 2 wykwalifikowanych

pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia.

Jednocześnie Zamawiający przesuwa terminu składania i otwarcia ofeń do dnia 14

czenflca 2O22 r., w związku z czym w SWZ zmienia się:

1. W pkt XVll SWZ zmienia sie ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

,,1. Wykonawca będzie związany ofeńąprzez okres 30 dni, tj. do dnia 13.07.2022 r. Bieg terminu

związania ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń."

2. W pkt. XVlll SWZ zmienia sie ust. 8, ktory otrzymuje brzmienie:

,,8. ofeńę należy złożyć poprzez Platformę dostępną pod adresem: www.miniportal.uzp.qov.p| do dnia

14.06.2022 r. do godziny'12:00."

3. W pkt. XVlIl SWZ zmienia sie ust. 10, ktory otrzymuje brzmienie:

,,10. Otwarcie ofeń nastąpi w dniu 14.06.2022 r. o godzinie 12:30."



W pozostałym zakresie treśc SWZ zostaje niezmieniona.
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