PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE
KONKURSU OFERT O ZNAKU DAO4-350-29/16
Dotyczy postępowania konkursowego na „transport pacjentów Dziennego Domu
Opieki Medycznej w Krakowie (z miejsca zamieszkania do DDOM i powrót do
miejsca zamieszkania)”
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści
ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na „transport pacjentów Dziennego Domu Opieki
Medycznej

w

Krakowie

(z

miejsca

zamieszkania

do

DDOM

i
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do

miejsca

zamieszkania)”

Treść pytania nr 1:
„Czy Bus na 8 osób byłby wystarczający (np. Renault Trafik)?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia pojazdu przystosowanego do przewozu
8 osób, w następujących sytuacjach:
- braku logistycznych możliwości jednoczesnego przewozu wszystkich 12 pacjentów do
Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie przy ul. Wielickiej 267 (zwanego dalej
DDOM-em) nie później niż do godziny 8:30 (i analogicznie przewozu osób z DDOM po
16:30), przy jednoczesnym zapewnienia drugiego pojazdu, gdy koniecznym będzie przewóz
wszystkich 12 pacjentów DDOM,
- w razie zaistnienia okoliczności, w których Zamawiający – zgodnie z procedurą opisaną
w załączniku nr 2 do Ogłoszenia – na szczegółowej imiennej liście dowożonych pacjentów
DDOM zgłaszanej każdorazowo w dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji usługi
(harmonogram dzienny), wskaże nie więcej niż 8 osób.

Treść pytania nr 2:
„Czy osoby dojeżdżające do zakładu opieki są z terenu Krakowa i o której będzie się
rozpoczynać pracę i w którym miejscu?”

Odpowiedź:
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Pacjentami Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie mogą być osoby z terenu
województwa małopolskiego, więc Zamawiający nie może zagwarantować, że będą oni
z terenu Krakowa.
Zamawiający nie może wskazać Wykonawcy godziny rozpoczęcia pracy, bowiem to na
Wykonawcy spoczywa obowiązek takiej realizacji usług, aby przewóz pacjentów do
Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie przy ul. Wielickiej 267 odbywał się
każdorazowo nie później niż do godziny 8.30. Przywóz pacjentów DDOM do miejsca
zamieszkania będzie się odbywał po godzinie 16.30, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 zdanie
trzecie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia – „Wykonawca świadczyć
będzie usługi także w okresie pomiędzy 8.30, a 16.30 w przypadku konieczności odwiezienia
pacjenta do miejsca pobytu przed 16.30”.
Za miejsce rozpoczęcia świadczenia usługi objętych niniejszym zamówieniem Zamawiający
uważa swoją siedzibę w Krakowie, przy ul. Wielickiej 267, w związku z czym naliczanie
kilometrów za realizację usługi każdorazowo rozpoczyna się i kończy w siedzibie
Zamawiającego oraz obejmuje wyłącznie trasę do i z miejsca zgłoszonego jako miejsce
odbioru/dowozu pacjenta. Do rozliczenia usługi nie będą brane pod uwagę przebiegi (km)
wynikające z konieczności dojazdu z siedziby Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia zadań
zleconych oraz powrotu do jego siedziby po ich zakończeniu. Rozliczeniu w jakiejkolwiek
formie nie podlega również czas przerwy pomiędzy przewozem wykonywanym w godzinach
rannych i przewozem powrotnym wykonywanym w godzinach popołudniowych.

Treść pytania nr 3:
„Czy bus będzie wykorzystywany w czasie przerwy np. od 8:30 do 16:30 i czy do obsługi
oferty wystarczy 1 pojazd, oraz jak sytuacja wypada z opieką?”
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 zdanie trzecie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do
Ogłoszenia – „Wykonawca świadczyć będzie usługi także w okresie pomiędzy 8.30, a 16.30
w przypadku konieczności odwiezienia pacjenta do miejsca pobytu przed 16.30”.
Zgodnie z zapisem § 1 ust. 6 lit. a) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do
Ogłoszenia – „Wykonawca zobowiązuje się do […] dysponowania co najmniej jednym
środkiem

transportu

umożliwiającym

świadczenie

usług

objętych

niniejszej

umową

wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2006 r. oraz spełniającym wszystkie wymagania
przewidziane przepisami prawa; pojazd musi posiadać nie mniej niż 12 miejsc siedzących,
wyposażonych w pasy bezpieczeństwa; wnętrze pojazdu musi być wyposażone w sprawny
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system ogrzewania oraz klimatyzowane […]” – wyjątki dot. ilości miejsc siedzących
stanowią sytuacje opisane w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Zgodnie z zapisami odpowiednio § 1 ust. 1

i § 2 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego

załącznik nr 3 do Ogłoszenia:
– „Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi transportu osób pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej, prowadzonego przez Zamawiającego”,
- „Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 pokrywa wszelkie świadczenia i zobowiązania
Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. Zamawiający nie będzie zwracał Wykonawcy
żadnych wydatków poniesionych na wykonanie umowy ani zwalniał go z zobowiązań
zaciągniętych w tym celu”.
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