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                Częstochowa, dnia 30.03.2015 r. 
 
MSZ.ZP.3411/3/2015. 

 
Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 

Wyjaśnienia nr 1  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w po stępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na: 
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego,  transportu krwi oraz materiałów do 
badań dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego  z siedzib ą w Częstochowie.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 
24.03.2015 r. pod nr 40633 – 2015, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz w siedzibie 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 24.03.2015 r. 

 

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 
z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ. 

 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający dopuszcza użycie motoroweru jako jednego (dodatkowego) pojazdu?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż, przy zachowaniu pozostałych warunków 
określonych w SIWZ. 
Pytanie nr 2  
Proszę o doprecyzowanie (skąd , dokąd) odbywać się będzie transport materiałów do sterylizacji 
oraz ile czasu zajmuje zdanie materiałów?. 
Odpowied ź: Transport materiałów do sterylizacji b ędzie si ę odbywa ć pomi ędzy 
jednostkami organizacyjnymi MSZ wskazanych w Rozdzi ale III SIWZ.  Zamawiaj ący nie jest 
w stanie okre ślić czasu niezb ędnego do przekazania materiałów. Czas przekazywania  jest 
uwarunkowany ilo ścią materiału dostarczonego do sterylizacji, ilo ścią osób 
przekazuj ących materiał. 
Pytanie nr 3  
W celu dopasowania lepszej oferty do potrzeb zamawiającego proszę (jeśli to możliwe)  
o podanie godzin w jakich najczęściej realizowane mają być transporty materiału do sterylizacji. 
Czy są to transporty regularne?. 
Odpowied ź: Transporty według  potrzeb Zamawiaj ącego. 
Pytanie nr 4  
W jakich warunkach (temperatura/pojemniki) powinny odbywać się transporty materiałów do 
sterylizacji?. 
Odpowied ź:  Transport materiałów do sterylizacji b ędzie si ę odbywał w pojemnikach 
Zamawiaj ącego w temperaturze otoczenia. 
Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający przewiduje również jego odbiór?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie nr 6  
Czy Zamawiający ma możliwość wysyłania faksem zapotrzebowanie na krew i pochodne do 
RCKiK Katowice?. 
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Odpowied ź: Tak Zamawiaj ący ma mo żliwo ść wysyłanie zapotrzebowa ń faksem. 
Pytanie nr 7  
Analizując szacunkowe zapotrzebowanie na transporty rozumiem, iż wyjazdy do Katowic 
odbywają się regularnie tj. raz dziennie?. 
Odpowied ź: Nie. Wyjazdy odbywaj ą się według bie żącego zapotrzebowania 
Zamawiaj ącego, który nie jest w stanie przewidzie ć ani zaplanowa ć. 
Pytanie nr 8  
Czy transporty na ratunek odnoszą się jedynie do transportu z RCKiK Katowice?. 
Odpowied ź: Nie. Wi ększość transportów dotyczy transportów z RCKiK Katowice, 
Zamawiaj ący nie wyklucza innych transportów w trybie „Na Rat unek”. 
Pytanie nr 9  
Ile transportów ratunkowych należy się spodziewać w miesiącu?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie jest w stanie przewidzie ć ani zaplanowa ć transportów  
w trybie „Na Ratunek” 
Pytanie nr 10 – Wnoszę o: 
Wyjaśnienie w zakresie wskazania podstawy prawa materialnego dotyczącego usługi transportu 
krwi i jej składników na podstawie której będzie odbywać się świadczenie usług transportowych, 
materiałów do badań oraz krwi i materiałów krwiopochodnych, gdyż w pkt 2 załącznika nr 1 do 
ww. SIWZ wymieniono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, natomiast pod 
podanym numerem Dziennika Ustaw z 2013 r. poz. 5 figuruje akt prawny o innym tytule. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymienił Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 
2012 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 5. określające sposób i organizacj ę 
leczenia krwi ą. Rozporz ądzenie w pełnej nazwie brzmi: „W sprawie leczenia k rwią  
w podmiotach leczniczych wykonuj ących działalno ść lecznicz ą w rodzaju stacjonarne  
i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywaj ą pacjenci ze wskazaniami do 
leczenia krwi ą i jej składnikami”.  
Pytanie nr 11  
Sprecyzowanie podstawy prawnej poprzez wskazanie konkretnych przepisów prawa 
materialnego dotyczących zasad i warunków transportu krwi ujętych w pkt 2 załącznika nr 1 do 
ww. SIWZ i określonych zbiorczo pod pojęciem „Przepisów dotyczących krwiodawstwa  
i krwiolecznictwa w zakładach opieki zdrowotnej”. 
Odpowied ź: Szczegółowe zasady dotycz ące transportu i przechowywania krwi  
i preparatów krwiopochodnych okre ślone s ą w „Medyczne zasady pobierania krwi, 
oddzielania jej składników i wydawania, obowi ązujące w jednostkach organizacyjnych 
publicznej słu żby krwi” wydanie III, Instytut Hematologii i Transf uzjologii Warszawa, 2014 
Rozdział 6: Preparatyka krwi i jej składników.  
Zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., 
poz. 907 z pó ź. zmian.) Zamawiaj ący wymaga od Oferenta zło żenia oświadczenia 
dotycz ącego: 

1) posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 
przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i do świadczenia,  
W związku z powy ższym tre ść Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. 
ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 5. w spr awie leczenia krwi ą  
w podmiotach leczniczych wykonuj ących działalno ść lecznicz ą w rodzaju stacjonarne  
i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywaj ą pacjenci ze wskazaniami do 
leczenia krwi ą i jej składnikami, oraz wytyczne Instytutu Hematol ogii i Transfuzjologii 
powinny by ć znane Oferentom świadcz ącym tego typu usługi i ubiegaj ącym si ę  
o udzielenie zamówienia.  
Pytanie nr 12  
„Spełnieniem warunku będzie wykazanie, że Wykonawcy wykonali/wykonują co najmniej jednej 
usługi o rocznej wartości brutto nie niższą niż 180,000 PLN w przypadku składnia oferty na 
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całość zamówienia, lub w przypadku składania oferty częściowej wykonanie jednej usługi  
o wartości nie mniejszej niż: 
- w Pakiecie Nr 1 -   30.000,00 PLN  
- w Pakiecie Nr 2 - 150.000,00 PLN 
W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza usługi inne niż 
transportowe? 
Odpowied ź: W celu wykazania spełniania przez Wykonawc ę warunków, zgodnie z tre ścią 
Rozporz ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013  r. (Dz. U 2013, poz. 231)  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo że żądać Zamawiaj ący od Wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mog ą być składane Zamawiaj ący zażądał przedstawienia 
wykazu wykonanych, a w przypadku świadcze ń okresowych lub ci ągłych równie ż 
wykonywanych głównych usług wokresie ostatnich trze ch lat przed upływem terminu 
składania ofert, a je żeli okres działalno ści jest krótszy - to w tym okresie wraz z podaniem 
ich warto ści, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały 
wykonane oraz zał ączeniem dowodów czy zostały wykonane lub s ą wykonywane 
należycie. Spełnieniem warunku b ędzie wykazanie, że Wykonawcy wykonali/wykonuj ą co 
najmniej jednej usługi  o rocznej warto ści brutto nie ni ższą niż 180,000,00 PLN 
w przypadku składnia oferty na cało ść zamówienia, lub w przypadku składania oferty 
częściowej wykonanie jednej  usługi  o warto ści nie mniejszej ni ż: 
- w Pakiecie Nr 1 -    30.000,00 PLN 
- w Pakiecie Nr 2  - 150.000,00 PLN 
Post ępowanie dotyczy dwóch odr ębnych usług transportowych dlatego Zamawiaj ący  
w Załączniku Nr 9 do SIWZ doprecyzował „odpowiadaj ąca przedmiotowi niniejszego 
zamówienia”. 
Pytanie nr 13  
Ponadto proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 
Czy zamawiający dopuszcza posiadanie tylko 1 pojazdu do realizacji transportu krwi i materiałów 
krwiopochodnych w trybie zwykłym jak i na ratunek? . 
Odpowied ź: Wykonawca zobowi ązany jest realizowa ć usług ę zgodnie z czasem 
i terminami okre ślonymi w SIWZ zał ącznik nr 1 Pakiet Nr I pkt. 3. 
Pytanie nr 14  
Czy zamawiający zapewnia odpowiedni pojemniki do transportu skażonego materiału do 
sterylizacji?. 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie nr 15  
Czy w przypadku transportu krwi w trybie zwykłym wymagane jest oznakowanie pojazdu?.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga. 
Pytanie nr 16  
Z jakich jednostek odbywać się będzie odbiór materiału do sterylizacji?. 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na pytanie nr 2. 
Pytanie nr 17  
Czy zamawiający odpowiada za odpowiednie zapakowanie skażonego materiału do sterylizacji?. 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie nr 18  
Czy załącznik do faktury może zostać pomniejszony o Imię i Nazwisko pacjenta? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. (Nie dotyczy transportu materiałó w do sterylizacji) 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich 
Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
 

ZATWIERDZIŁ: 
Dyrektor 

Wojciech Konieczny 
 


