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          Parczew, dnia 20.11.2013r. 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/18/2013 (1) 
Dotyczy: świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie 
                 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie Nr 1 
Dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2 
Jak zamawiający rozumie „jeżeli transport rozpoczyna się w siedzibie Zamawiającego a kończy się poza 
jego siedzibą, przejechane kilometry liczone są od siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez 
zamawiającego”? Czy kilometry naliczane są tylko w jedną stronę od siedziby zamawiającego do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego? 
Odpowiedź:  
Powyższy zapis dotyczy § 1 ust. 3 zał. Nr 5 do SIWZ wzoru umowy. Zamawiający wskazał we wzorze 
umowy: „Przejechane kilometry będą rozliczane od momentu wyjazdu z miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego do miejsca wskazanego w zleceniu, na podstawie karty zlecenia wyjazdu wystawionej 
przez Zamawiającego. Jeżeli transport rozpoczyna się w siedzibie Zamawiającego, a kończy się poza 
jego siedzibą, przejechane kilometry liczone są od siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego”. 
Pytanie Nr 2 
Dotyczy zadania nr 1 (kierowca + osoba do przenoszenia noszy) Zadania nr 2 (kierowca + ratownik 
medyczny). Czy orientacyjne kilometry podane w załączniku zad nr 1 kierowca + osoba do przenoszenia 
noszy) 55 000km oraz załączniku nr 2 (kierowca  + ratownik medyczny) 55 000 km są odrębnymi 
kilometrami dla poszczególnych zadań? 
Odpowiedź:  
Zadanie nr 1 składa się z trzech pozycji w których zostały wskazane szacunkowe ilości kilometrów dla 
poszczególnych pozycji. 
Zad nr 1, pozycja nr 1 dotyczy „Ambulans sanitarny bez wyposażenia medycznego (kierowca + osoba do 
przenoszenia noszy) do przewozu pacjentów w pozycji leżącej” o szacunkowej ilości kilometrów 
wynoszącej 55 000.  
Zadanie nr 2, poz. nr 1 „Ambulans sanitarny z wyposażeniem  (zespół: kierowca + ratownik medyczny) do 
przewozu pacjentów w pozycji leżącej” o szacunkowej ilości kilometrów wynoszącej 55 000. 
Pytanie Nr 3 
Dotyczy zadania nr 1 (kierowca + osoba do przenoszenia noszy) Zadania nr 2 (kierowca + ratownik 
medyczny). Czy w/w orientacyjna ilość kilometrów jest wyliczona na podstawie przejechanych kilometrów 
od siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego? 
Odpowiedź:  
Ilość kilometrów wskazanych w SIWZ została oszacowana z należytą starannością wg wiedzy 
Zamawiającego. 
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