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EAG-206/1-PN/41-2014       Rybnik, dnia 06.08.2014 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

usługi transportu sanitarnego, transportu pacjentów dializowanych 
i specjalistycznego transportu medycznego 

 (zamówienie nr EAG-206-PN/41-2014) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 12.07.2014 r., nr 2014/S 132-236558 
 
 

W związku z wniesionymi przez jednego z wykonawców zapytaniami, zamawiający 
udziela następujących odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane 
modyfikacje. 
 
Pytanie 1:  „Czy Zamawiający przewiduje możliwość oddania w dzierżawę ambulansów 

sanitarnych, zgodnych z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia będących własnością Zamawiającego?” 

Pytanie 2:  „Jeśli tak, to jaką ilością oraz typem (zgodnie z normą PN EN 1789:2008) 
ambulansów dysponuje Zamawiający, które może wydzierżawić Przyjmującemu 
Zamówienie?” 

Pytanie 3:  „Na jakich warunkach Zamawiający może wydzierżawić ambulanse Przyjmującemu 
Zamówienie. Prosimy o uwzględnienie: 

a. stawki dzierżawy za ambulans / miesiąc, 
b. stawek ubezpieczenia, kosztów przeglądów, napraw wraz z podaniem 

informacji, która ze stron zobowiązuje się do ich pokrycia, 
Odpowied ź 1-3: Nie.  
 
Pytanie 4:  „Pytania dotyczące pracowników Zamawiającego, którzy mają zostać przejęci przez 

Przyjmującego Zamówienie: 
a. czy wymienieni pracowni są w tzw. okresie ochronnym zgodnie z art. 39 KP? 
b. czy wymienieni pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz 

zaświadczenia psychologiczne? 
c. czy podani pracownicy otrzymują dodatki typu jubileusz, stażowe, fundusz 

socjalny? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? 
Odpowied ź 4a: Wymienieni pracownicy obecnie nie są w tzw. okresie ochronnym 

zgodnie z art. 39 KP . 
Odpowied ź 4b: Wymienieni pracownicy posiadaj ą aktualne badania lekarskie oraz 
zaświadczenia psychologiczne.  
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Odpowied ź 4c: Odpowied ź przedstawia poni ższa tabela . 
 

Stawka - 
zaszeregowania 

Procent gratyfikacji 
jubileuszowej  

Data gratyfikacji 
jubileuszowej  

Procent dodatku 
stażowego Fundusz socjalny  

1 700,00 300% 01.09.2012 20,00 Brak wniosku 

1 700,00 300% 30.04.2018 20,00 Brak wniosku 

1 700,00 75% 24.03.2017 17,00 Brak wniosku 

1 700,00 300% 19.09.2010 20,00 Brak wniosku 

1 700,00 100% 31.08.2014 20,00 Brak wniosku 

1 700,00 300% 05.06.2016 20,00 Brak wniosku 

1 700,00 300% 16.09.2011 20,00 Brak wniosku 

1 700,00 300% 22.09.2016 20,00 Brak wniosku 

1 700,00 300% 07.01.2019 20,00 Brak wniosku 

1 700,00 300% 30.09.2014 20,00 Brak wniosku 

1 700,00 300% 10.11.2016 20,00 Brak wniosku 

1 700,00 150% 31.08.2015 20,00 Brak wniosku 

 

 Ponadto w związku z dostrzeżonymi omyłkami we wzorach umowy nr EAG-206-PN/41/2-
2014 (dla pakietu nr 2) oraz nr EAG-206-PN/41/3-2014 (dla pakietu nr 3) zamawiający 
wprowadza poniższe modyfikacje, i tak: 
 

W zakresie umowy nr EAG-206-PN/41/2-2014 (dla pakietu nr 2) 
 

- postanowienie § 1 ust 15, w którym błędnie został powołany nr załącznika otrzymuje 
brzmienie: 
 

„Wykonawca zobowi ązany jest najpó źniej na 3 miesi ące przed upływem terminu 
obowi ązywania niniejszej umowy, lub w przypadku jej wcze śniejszego ustania 
niezwłocznie, przedło żyć Dyrektorowi Zamawiaj ącego wykaz pracowników, do których 
stosuje si ę art. 23 1 kodeksu pracy wg wzoru stanowi ącego Zał ącznik nr 6 z danymi 
aktualnymi na dzie ń jego sporz ądzenia. Aktualny wykaz, zawieraj ący dane o których 
mowa w zdaniu poprzedzaj ącym, Wykonawca przedło ży Dyrektorowi Zamawiaj ącego 
równie ż wg stanu uwzgl ędniaj ącego dzie ń ostatni obowi ązywania niniejszej umowy.” 
 
- postanowienie § 2 ust 9, w którym błędnie został powołany nr ustępu otrzymuje brzmienie: 
 

„Ka żda ze Stron zobowi ązuje si ę poinformowa ć pisemnie drug ą Stron ę o zmianie osób, 
o których mowa w ust. 6-8 powy żej lub o zmianie ich danych.” 
 
- postanowienie § 10 ust 2, w którym błędnie został powołany nr ustępu otrzymuje brzmienie: 
 

„Wszelkie zmiany umowy – za wyj ątkiem zmian osób lub danych wskazanych w § 2 ust. 
6-8 wymagaj ą zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nie ważności tych 
zmian.” 
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W zakresie umowy nr EAG-206-PN/41/3-2014 (dla pakietu nr 3) 

 
- postanowienie § 1 ust 14, w którym błędnie został powołany nr załącznika otrzymuje 
brzmienie: 
 

„Wykonawca zobowi ązany jest najpó źniej na 3 miesi ące przed upływem terminu 
obowi ązywania niniejszej umowy, lub w przypadku jej wcze śniejszego ustania 
niezwłocznie, przedło żyć Dyrektorowi Zamawiaj ącego wykaz pracowników, do których 
stosuje si ę art. 23 1 kodeksu pracy wg wzoru stanowi ącego Zał ącznik nr 6 z danymi 
aktualnymi na dzie ń jego sporz ądzenia. Aktualny wykaz, zawieraj ący dane o których 
mowa w zdaniu poprzedzaj ącym, Wykonawca przedło ży Dyrektorowi Zamawiaj ącego 
równie ż wg stanu uwzgl ędniaj ącego dzie ń ostatni obowi ązywania niniejszej umowy.” 
  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 18.08.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 
 

        ………………………… 


