
Wa brzych, 14.01.2015 

 

Pytania dotycz ce konkursu ofert na udzielanie wiadcze  zdrowotnych w zakresie wiadczenia us ug 
transportu sanitarnego: 

 

1. Prosz  o wyja nienie wykluczaj cych si  zapisów dotycz cych rozliczania us ug 
transportowych. SWKO: §4 ust.9 punkt 8 vs za cznik nr 4: §5 ust.3. 

2. Prosz  o dok adne wskazanie sk adu zespo u bior cego udzia  w wykonywaniu pakietu 1. 
SWKO - §4 ust.9 punkt 1 – nie wskazuje jednoznacznie na rodzaj kwalifikacji zespo u. 
Dodatkowo okre lenie „Zespó  ratownictwa medycznego”, o którym mowa  w wymienionym 
paragrafie dotyczy jednostek systemu, którymi nie s  zespo y transportu sanitarnego. 

3. Prosz  o sprecyzowanie czasu reakcji zespo u maj cego udziela wiadcze  w pakiecie 1 
SWKO - §4 ust.9 punkt 6.  

4. Prosz  o wskazanie wyposa enia pojazdów, o którym mowa w za czniku nr 4 - §1 ust.2, 
poniewa  art.  36  ust.1  ustawy  z  dnia  8  wrze nia  2006  r.  o  Pa stwowym  Ratownictwie  
Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr191, poz. 1410 z pó n. zm.) nie mówi o wyposa eniu 
pojazdów.  

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.01.2015r. dotycz ce konkursu ofert na udzielanie 
wiadcze  zdrowotnych w zakresie wiadczenia us ug transportu sanitarnego: 

 

Ad.1. zapis w SWKO § 4 ust.9 punkt 8 otrzymuje nowe, uzupe nione brzmienie: 

„Us uga transportowa liczona b dzie od momentu przybycia zespo u do Udzielaj cego 
Zamówienie do czasu jej powrotu do miejsca rozpocz cia, po jej wykonaniu, lub w 
przypadku, gdy zlecenie nie zawiera konieczno ci powrotu do osi gni cia celu przyjazdu.” 
  

Ad.2. zapis w SWKO §4 ust.9 punkt 1  otrzymuje nowe brzmienie: 

„w  sk ad  zespo u  bior cego  udzia  w  wykonaniu  pakietu  1  powinny  wchodzi  co  najmniej  
dwie  osoby,  w  tym  kierowca  i  osoba  uprawniona  do  wykonywania  medycznych  czynno ci  
ratunkowych- piel gniarka lub ratownik medyczny)” 
 

Ad.3. zapis w SWKO §4 ust.9 punkt 6, nale y rozumie  w sposób nast puj cy: w 
przypadkach nag ych - niezw ocznie, tzn. w czasie najkrótszym, niezb dnym na dotarcie z 
bazy Przyjmuj cego zamówienie do Udzielaj cego zamówienie 
W pozosta ych przypadkach - w terminie uzgodnionym z Udzielaj cym zamówienie. 
 
 Ad.4. rodki transportu sanitarnego musz  spe nia  cechy techniczne i jako ciowe 
okre lone w Polskich Normach przenosz cych europejskie normy zharmonizowane 
 

 



 


