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DO-121/1-PN/120-2018       Rybnik, dnia 18.12.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Usługi w zakresie specjalistycznego transportu sanitarnego osób (zamówienie nr DO-121-PN/120-2018) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.12.2018 r., nr 659531-N-2018 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 

Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 

Pytania od 1 do 11 odnoszą się do treści wzoru umowy: 

 
Pytanie 1 :   „§1. pkt 7.: Czy Zamawiający, ze względu na długi okres trwania umowy, dopuszcza 

uwzględnienie zmian cen wywołane dużą zmianą cen paliw lub podniesieniem 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący informuje, że zmiany cen uwzgl ędnione zostały w pkt5 §4 umowy.   
 
Pytanie 2 :   „§1. pkt. 13.: Czy Zamawiający podtrzymuje treść zapisu, zgodnie z którą tylko lekarz 

Oddziału lub lekarz innej jednostki organizacyjnej może przekazać pacjenta zespołowi 
transportowemu?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący podtrzymuje zapis pkt.13 §1 umowy.  
 
Pytanie 3 :   „§1. pkt. 14.: Czy Zamawiający może doprecyzować jakie to są ważne przyczyny 

umożliwiające rozwiązanie umowy?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący modyfikuje wzór umowy poprzez wykre ślenie pkt.14 §1 umowy. 
Niniejsza zmiana zostanie dokonana w umowie zawarte j z wykonawc ą. 
 
Pytanie 4 :   „§2. pkt. 2.: Czy Zamawiający podtrzymuje treść zapisu, zgodnie z którą tylko lekarz 

udzielający świadczeń zdrowotnych u Zamawiającego może zlecać, zgłaszać oraz 
składać zlecenia zespołowi transportowemu?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący podtrzymuje zapis pkt.2 §2 umowy.  
 
Pytanie 5 :   „§2. pkt. 5.: Czy Zamawiający może przedstawić podstawę prawną dla przeniesienia 

ryzyka na poczet Wykonawcy, oraz na jakiej powstawie byłaby wyznaczana różnica 
w cenie transportu?” 

Odpowied ź 5: Na podstawie art. 480 §3 kodeks cywilny.  
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Pytanie 6 :   „§2. pkt. 12.: Czy Zamawiający może przedstawić wymienione załączniki? Zgodnie z 
podaną numeracją oraz zamieszczoną dokumentacją podanych załączników nie ma.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący modyfikuje wzór umowy poprzez wykre ślenie pkt.11 i 12 §2 
umowy. Niniejsza zmiana zostanie dokonana w umowie zawartej z wykonawc ą. 
 
Pytanie 7 :   „§4. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w obliczaniu czasu oraz 

odległości transportu dojazdu z miejsca stacjonowania do Zamawiającego oraz powrotu 
do miejsca stacjonowania?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie dopuszcza uwzgl ędnienia w obliczaniu czasu oraz odległo ści 
transportu dojazdu z miejsca stacjonowania do Zamaw iającego oraz powrotu do miejsca 
stacjonowania. 
 
Pytanie 8 :   „§4. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w obliczaniu czasu oraz 

odległości transportu powrotu z miejsca przekazania do miejsca stacjonowania?” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie dopuszcza uwzgl ędnienia w obliczaniu czasu oraz odległo ści 
transportu powrotu z miejsca przekazania do miejsca  stacjonowania. 
 
Pytanie 9 :   „ §4. pkt 3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę częstotliwości przesyłania sprawozdań 

bieżących na co najmniej14 dni? 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zmian ę częstotliwo ści przesyłania sprawozda ń 
bieżących na co najmniej14 dni. Niniejsza zmiana zostani e dokonana w umowie zawartej z 
wykonawc ą. 
 
Pytanie 10 :   „ §4. pkt 4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności faktury VAT na 21 

dni od wystawienia faktury? 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący zmienia termin płatno ści na faktury VAT na 21 dni od 
wystawienia faktury. Niniejsza zmiana zostanie doko nana w umowie zawartej z wykonawc ą. 
 
Pytanie 11 :   „ §3. pkt 3-6.: 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podanych zapisów dotyczących zarządzania danymi 
osobowymi w związku z powołaniem się na uchylone już przepisy prawa w zakresie ochrony danych 
osobowych? 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący informuje, że zapisy dotycz ące ochrony danych osobowych uj ęte 
zostały w  §9 umowy, zatem Zamawiaj ący usuwa z umowy pkt 3-6 §3. Niniejsza zmiana 
zostanie dokonana w umowie zawartej z wykonawc ą. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, jednak że w związku z dokonan ą 
modyfikacj ą zamawiaj ący przedłu ża pierwotnie ustalony termin składania ofert do dni a 
21.12.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia  ofert: w tym samym dniu o godzinie 
10.30. 

 
        
 
 
 


