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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Transport sanitarny.
Ogłoszenie nr 537207-N-2018 z dnia 2018-03-27 r.

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
dotyczy pkt 3.11 SIWZ
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby czynności wykonywane przez kierowcę (kierowanie pojazdem) 
w zakresie realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

Pytanie nr 2
dotyczy pkt 3.11 SIWZ
Czy Zamawiający dopuści możliwość zatrudniania pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia  na  umowy  cywilnoprawne  lub  dopuści  zatrudnienie  jednej  osoby  na  podstawie  umowy
o  pracę,  wykonującą  wskazane  przez  Zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia  na
stanowisku zarówno Koordynatora ds. ratownictwa medycznego i transportu, jak i kierowcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3
dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści o wydłużenie czasu oczekiwania na karetkę do 10 minut tj. może przekroczyć
40 minut.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:
Czy Zamawiający przewiduje transport chorych z Państwa drugiej lokalizacji mieszczącej się w Kochanowice
Kochcice ul. Zamkowa 1?
Jeżeli tak to w jaki sposób będą rozliczane wezwania tzn. czas dojazdu CITO i sposób rozliczania:
dojazdu i powrotu?
Odpowiedź: Zamawiający, w ramach przedmiotowego postępowania nie przewiduje transportu chorych  
z oddziału zamiejscowego.



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 04/04/2018 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 04/034/2018 r., do godz. 10:00....]

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 09/04/2018 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 09/04/2018 r., do godz. 10:00....]

Przedłużeniu na dzień 09.04.2018 r., ulega termin składania i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia
ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


