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Wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia ofert 

 

dot.:„Zabezpieczenie usług w zakresie przewozu chorych ambulansem typu A” - 

13/REG/2021. 

 

Pytanie 1: 

1.  Czy świadczenie usług w godz. 16.00-8.00 polega na utrzymaniu w tych godzinach 

gotowości kierowcy wraz ze sprzętem, czy transporty w tych godzinach będą tylko zgłaszane 

i uzgadniane do realizacji w godz. 8.00-16.00 dnia następnego. Reasumując jak mają być 

realizowane i zgłaszane transporty po godz. 16.00. 

Odpowiedź: To nie dotyczy gotowości, jest to czas przyjęcia realizacji w dniu następnym lub 

konieczność przedłużenia pracy po godz. 16. 

 

Pytanie 2: Występują do realizacji transporty z ,,internacji" osób zatrzymanych które 

realizowane są z instytucjami poza szpitalnymi, do których należy się dostosować i muszą być 

wykonywane w rożnych godzinach. Transporty takie muszą mieć skład załogi oprócz kierowcy 

również ratownika  Jak ta usługa ma przebiegać i jak będą rozliczne takie transporty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje transportów z „internacji”. 

 

 

Pytanie 3:  Czy wykonanie badań na SARS-COV 2 obejmuję również załogi w pełni 

zaszczepione. Jeśli nie to jaki ma być zrobiony test i jak ma być realizowany cały test? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść par. 3 ust.9: 

„Wykonawca zobowiązany jest testować molekularnie lub antygenowo w kierunku wirusa 

SARS-CoV-2 osoby wyznaczone do wykonywania Umowy. Pozytywny wynik testu na 

zakażenie wirusem wyklucza możliwość świadczenia usługi przez tę osobę. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia innej osoby do wykonywania Umowy zgodnie z jej 
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warunkami. Na żądanie Zamawiającego udziela informacji o wyniku testu osób z zespołu 

świadczącego usługę z określonym pacjentem. Z zobowiązań zawartych w niniejszym ustępie 

Wykonawca zwalnia się po złożeniu oświadczenia o dokonaniu szczepienia ochronnego osób 

wyznaczonych do wykonywania Umowy – w zakresie tego oświadczenia, w przypadku 

złożenia go wobec niektórych osób wyznaczonych do wykonywania Umowy.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


