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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

             Do wiadomości 

                          uczestników postępowania 

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę transportu osób do/od Stacji Dializ (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień 

Publicznych nr 505266-N-2017 z dnia 10.05.2017 R. ) 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień  publicznych, informujemy,  

iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:  

1. Czy Zamawiający poda liczbę pacjentów transportowanych na dializę na dzień dzisiejszy  

w pozycji leżącej? Z jakich miejscowości są tacy pacjenci? 

Odpowiedź: 
Na dzień dzisiejszy 8 osób wymaga transportu w pozycji leżącej z czego 1 osoba jest z miejscowości 

Wipsowo, 7 osób z miejscowości Olsztyn. 

 

2. Czy występują sytuacje kiedy trzeba przywieźć pacjenta na dializę na wózku inwalidzkim  

a wymaga to obecności dwóch osób (kierowca + dodatkowa osoba) jeśli pacjent mieszka np. 

na III piętrze i jest potrzeba zniesienia go na dół (a w drodze powrotnej wniesienia)  

w budynku bez windy? Czy dużo jest takich pacjentów? 

Odpowiedź: 
Tak występuje taka sytuacja. Obecnie Zamawiający ma dwóch pacjentów, którzy wymagają zniesienia 

i wniesienia  z i do miejsca zamieszkania.  

 

3. Jaki przewoźnik (nazwa firmy) wykonuje obecnie w/w usługę i za jaką stawkę w zł brutto? 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje,  że nie dysponuje wiedzą na temat jaki 

Wykonawca i za jaką stawkę realizowana jest obecnie usługa transportu ponieważ nie prowadził usług 

medycznych w zakresie dializ. 

 

4. Czy Zamawiający poda aktualny harmonogram przywozu pacjentów na poszczególne zmiany 

(I,II,III zmiana pon, śr, pt i wt, czw, sob.) z uwzględnieniem tylko miejscowości, z których są 

przywożeni pacjenci? Proszę Zamawiającego aby oznaczył tych pacjentów, którzy są 

transportowani na wózku inwalidzkim. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podaje harmonogram obowiązujący na dzień udzielenia odpowiedzi: 

 
Poniedziałek –środa -piątek 
I zmiana  

Morąg – 3 pacjentów 

Jeziorany – 3 pacjentów  

Szczytno – 8 pacjentów 

Olsztyn – 14 pacjentów 

II zmiana  

Olsztyn – 23 pacjentów 

Uniszewo – 1 pacjent  
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III zmiana  

Olsztyn – 10 pacjentów 

 
Wtorek – czwartek- sobota 
I zmiana 

Olsztynek – 6 pacjentów 

Klimkowo gm. Barczewo – 1 pacjent 

Wójtowo gm. Barczewo– 1 pacjent  

Wipsowo gm. Barczewo – 1 pacjent 

Barczewo – 3 pacjentów 

Dywity – 1 pacjent 

Olsztyn – 17 pacjentów 

II zmiana 

Dobre Miasto – 11 pacjentów 

Barczewo – 5 pacjentów 

Klebark Wielki – 1 pacjent 

Jonkowo – 1 pacjent 

Olsztyn – 6 pacjentów 

 

5. Zamawiający w rozdziale III, pkt 7 SIWZ prosi o to aby wszystkie pojazdy przeznaczone do 

realizacji zamówienia wyposażone były w nosze do transportu pacjentów. W związku z tym 

pytamy jak w 8-osobowym pojeździe znaleźć miejsce na nosze, na których transportowany 

będzie pacjent? Prosimy aby Zamawiający zmienił zapis i poprosił Wykonawców aby do 

realizacji zamówienia użył minimum dwóch pojazdów 8-osobowych typu BUS, z czego co 

najmniej jeden był wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych oraz minimum 

jednego pojazdu do transportu osób w pozycji leżącej (ambulans). 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w rozdz. III pkt. 7 SIWZ. 

 

6. Prosimy o podanie nazwy obecnego Wykonawcy oraz za jaką cenę brutto. 

Odpowiedź: 
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3. 

 

7. Czy Zamawiający może przedstawić harmonogram pracy Stacji Dializ, ilość pacjentów na 

poszczególnych zmianach, ilość pacjentów z utrudnieniem samodzielnych poruszaniem się na 

każdej ze zmian oraz wykazem miejscowości z których zabierani są pacjenci z każdej ze 

zmian? 

Odpowiedź: 
Czas pracy Stacji Dializ oraz ilość przeprowadzonych dializ w czasie każdej zmiany zostały określone 

w rozdz. III pkt. 4 i 5 SIWZ. Pozostała odpowiedź jak w pytaniu nr 1 i 4.  

 

8. Czy każdy pojazd musi być wyposażony w nosze, czy może być to wózek typu MEDIROL? 

Odpowiedź: 
Tak, każdy pojazd musi być wyposażony w nosze. Zamawiający nie dopuszcza wózka typu 

MEDIROL. 

 

9. Czy wymagany jeden pojazd wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych można 

zastąpić pojazdem z najazdami na wózek kardiologiczny/ inwalidzki? 

Odpowiedź: 
Ilość pojazdów wyposażonych w platformę dla osób niepełnosprawnych określona w rozdz. III pkt. 7 

SIWZ. Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania. 

 

10. Czy stawiacie Państwo ograniczenia wiekowe/ przebieg pojazdów przeznaczonych do 

realizacji zamówienia? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie określa ograniczeń wiekowych dla pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi. Za 

stan pojazdów i bezpieczeństwo transportu pacjenta odpowiada Wykonawca. 

 

 

 

                                                                                                                                   DYREKTOR 

                                                                                                                                   WSS w Olsztynie 

                                                                                                                               Irena Kierzkowska 
                                                  ( Podpis osoby uprawnionej ) 

 

 

 


