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Zatwierdził:
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju

Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz
przedłoŜenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: (032) 47 84 500
Numer faksu: (032) 47 84 506
Adres e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl
2. TRYB UDZIENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej
„ustawą PZP”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego BZP.38.382-42.17
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
 dla Pakietu 1 - Załączniki nr 1a do SIWZ;
 dla Pakietu 2 – Załącznik nr 1b do SIWZ;
 dla Pakietu 3 – Załącznik nr 1c do SIWZ;
 dla Pakietu 4 – Załącznik nr 1d do SIWZ;
3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety (części), tj.:
Pakiet 1 – Transport sanitarny pacjentów (dzieci o masie ciała 4,5 kg i powyŜej do 18 roku
Ŝycia) karetką z zespołem lekarskim
Pakiet 2 – Transport sanitarny materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów
krwiopochodnych, tkanek, kości, itp.)
Pakiet 3 – Transport lekarza dyŜurnego Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Pakiet 4 – Transport sanitarny pacjentów dializowanych
3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
- 60100000 - 9 - Usługi w zakresie transportu drogowego,
- 60130000 - 8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
3.6. Zamawiający dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego
pakietu na poszczególne pozycje.
3.8. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
3.9. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6.
3.10. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert równowaŜnych.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 dla Pakietu 1 od dnia 18.02.2018 r. – do dnia 17.02.2020 r.
 dla Pakietu 2 od dnia 16.01.2018 r. – do dnia 17.02.2020 r.
 dla Pakietu 3 od dnia 13.01.2018 r. – do dnia 17.02.2020 r.
 dla Pakietu 4 od dnia 16.01.2018 r. – do dnia 17.02.2019 r.
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust 1b ustawy PZP dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów– Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeŜeli
Wykonawca wraz z ofertą przełoŜy podpisane oświadczenie o treści zgodnej ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym:
4) a) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym: Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeŜeli Wykonawca wraz z ofertą
przełoŜy podpisane oświadczenie o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3
do SIWZ.
b) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ust 1 ustawy PZP.
5.3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw do wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazana za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.. 189a, art. 218-221, art.. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (DZ. U. poz 553,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ. U. z
2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
199 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeŜeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo o którym mowa w rozdziale 5.3. ppkt 2),
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba Ŝe wykonawca dokonał płatności
naleŜnych podatków, opłatą lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiąŜące porozumienie w sprawie spłaty
tych naleŜności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, Ŝe nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub
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nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania u dzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a takŜe osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba Ŝe spowodowane tym zakłócenie konkurencji moŜe być
wyeliminowane w inny sposób niŜ przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 18744 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy naleŜąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złoŜyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba Ŝe wykaŜą, Ŝe istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.4.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1. W przypadkach, o których mowa w pkt 5.3.2) lit. a)-c) i 5.3.3) SIWZ, gdy osoba o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.3.2) lit
a)-c) SIWZ, jeŜeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba Ŝe w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
2. W przypadkach o których mowa:
a) w pkt 5.3.2) lit d) i 5.3.3) SIWZ, gdy osoba, o której w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.3.2) lit d) SIWZ,
b) w pkt 5.3.4) SIWZ,
- jeŜeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba Ŝe w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3. W przypadkach o których mowa w pkt 5.3.7) i 5.3.9) SIWZ jeŜeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.3.10) SIWZ, jeŜeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zmówienie publiczne;
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.3.11) SIWZ, jeŜeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5.5.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13) i 14) oraz
16)-20) ustawy PZP, moŜe przedstawić dowody na to, Ŝe podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pienięŜne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
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5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeŜeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywanie tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeŜeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 5.5 SIWZ.
W przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy PZP, przed
wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy moŜliwość
udowodnienia, Ŝe jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający moŜe wykluczyć Wykonawcę na kaŜdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
Poleganie na potencjale innych podmiotów:
Wykonawca moŜe w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt.
5.1. w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
kompetencjach lub uprawnieniach do prowadzenia określonej działalności zawodowej
oraz na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezaleŜnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić Zamawiającemu, Ŝe realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (zgodnie z art. 22a ust.
3 Ustawy Pzp).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie nie ponosi winy.
JeŜeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający Ŝąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeŜeli
wykaŜe zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o której mowa w ppkt. 1).

6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
BRAK
PODSTAW
WYKLUCZENIA
6.1. Do oferty kaŜdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (Oświadczenie
własne Wykonawcy) oraz załączniku nr 4 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu). Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, Ŝe Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ składa kaŜdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma
potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym kaŜdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a)
niniejszej SIWZ.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeŜeli Wykonawca polega na zdolnościach
podmiotu trzeciego wg załącznika nr 7.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.

Wykonawca nie jest obowiązany do złoŜenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeŜeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub moŜe
je uzyskać za pomocą bezpłatnych zakresie ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy zakresie dnia 17 lutego 2005 r.
zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2017 r. poz. 570).
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŜe
zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r., poz. 1126).
JeŜeli wykonawca nie złoŜy oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złoŜenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ŝe mimo ich
złoŜenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie
postępowania.
Forma składanych dokumentów:
a) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 6.4 niniejszej
SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące
Podwykonawców składane są w oryginale.
b) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niŜ oświadczenia, o których mowa
w ppkt. a) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, lub Podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które kaŜdego z nich dotyczą.
d) Dokument wielostronicowy przedłoŜony w formie kserokopii winien być potwierdzony
za zgodność z oryginałem na kaŜdej stronie.
e) Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
f) Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą równieŜ dokumentów
uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
g) ZłoŜone dokumenty w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez odpowiedni
podmiot za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEśNOŚCI WYKONAWCY
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
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7.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7.2. W przypadku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz ze złoŜeniem
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7.3. Dokumenty, o których mowa powyŜej w pkt 7.1. składa z osobna kaŜdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 8 do SIWZ,
2) Oświadczenie wymienione w pkt. 6.1. lit a) niniejszej SIWZ tj.: załącznik nr 3 i nr 4
do SIWZ – dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeŜeli Wykonawca polega
na zdolnościach lub sytuacji określonych w art. 22a Ustawy Pzp.
3) Wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ),
stanowiący wartości realizacji zadania.
4) Pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 8.3. niniejszej SIWZ.
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeŜeli Wykonawca polega na zdolnościach lub
sytuacji podmiotu trzeciego – wg załącznika nr 7.
8.2.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upowaŜnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty, tj. zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego,
umową spółki cywilnej, a w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z
uwzględnieniem art. 230 kodeksu spółek handlowych.
8.3.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, naleŜy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
8.4.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8.5.
Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złoŜonych przez danego Wykonawcę.
8.6.
Treść złoŜonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8.7.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8.8.
Zaleca się, aby kaŜda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np.
zbindowana, zszyta uniemoŜliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis
treści.
8.9.
Poprawki lub zmiany (równieŜ przy uŜyciu korektora) w ofercie, powinny być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8.10. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
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„Świadczenie usługi transportu sanitarnego”
(BZP.38.382-42.17)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 08.12.2017 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania
ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iŜ zastrzeŜone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych,
jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, Ŝe wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeŜeń.
ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
Zamawiający informuje, Ŝe w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złoŜone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeŜenia ich jako
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeŜenie zamawiający uzna za skuteczne
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeŜenia, jednocześnie
wykaŜe, iŜ dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złoŜone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŜonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złoŜonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyraŜonej w walutach
innych niŜ PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczęcia postępowania.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ naleŜy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 16 niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w
tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
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9.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
9.1.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
naleŜy dołączyć do oferty.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców.
9.2.
W przypadku, gdy upowaŜnienie wynika wprost z treści umowy, umowę moŜna
dołączyć do oferty.
9.3.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za realizację zamówienia.

10. PODWYKONAWCY
10.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez Wykonawcę.
10.2. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takich
okolicznościach Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę:
a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom,
b) firm Podwykonawców.
10.3. JeŜeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iŜ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ Podwykonawca, na którego
zasobach Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
(art. 36b ust. 2 Ustawy Pzp).
10.4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za naleŜyte wykonanie zamówienia.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 8 do SIWZ łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których
mowa w rozdziale 3 niniejszej SIWZ.
11.2. Wartość brutto oferty naleŜy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym (Załącznik nr 2
do SIWZ).
11.3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
11.4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniŜej 5 naleŜy końcówkę pominąć, powyŜej i równe 5 naleŜy
zaokrąglić w górę).
11.5. Cena oferty winna być wyraŜona w złotych polskich (PLN).
11.6. JeŜeli w postępowaniu złoŜona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, Ŝe wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których
dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
11.7. Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 1 c ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 93
ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy, jeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
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u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniŜsza ceną dolicza
się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z przepisami.
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
12.1. W zakresie Pakietów: 1, 2, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodnie z
następującym kryterium:
Lp.
1. Cena (C)

Nazwa kryterium

Waga
60%

2.

Czas reakcji w przypadkach nagłych (CRPN)

20%

3.

Termin płatności (TP)

20%

12.2.

W zakresie Pakietu: 3 za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodnie z
następującym kryterium:
Nazwa kryterium

Lp.
1. Cena (C)

Waga
60%

2.

Czas realizacji (CR)

20%

3.

Termin płatności (TP)

20%

12.3.

W zakresie Pakietu: 4 za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodnie z
następującym kryterium:

Lp.
1. Cena (C)
2.

Nazwa kryterium

Waga
60%

Termin płatności (TP)

40%

12.1. Ad. 1)
Punkty przyznawane za kryterium CENA (C) będą liczone według następującego wzoru: dotyczy
Pakietu: 1, 2, 3, 4
Cmin
C = ---------------------------- x 60 x 100 %
Cbad
gdzie:
Cmin - najniŜsza cena brutto spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej

12.2. Ad 2)
Punkty przyznawane za kryterium CZAS REAKCJI W PRZYPADKACH NAGŁYCH (CRPN)
będą przyznawane następująco:
W tym kryterium Wykonawca otrzyma następujacą punktację:
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Dla Pakietu 1:
a) Czas reakcji w przypadkach nagłych od momentu zgłoszenia do przyjazdu karetki:
od 30 minut do 39 minut – Wykonawca otrzyma 20 pkt,
b) Czas reakcji w przypadkach nagłych od momentu zgłoszenia do przyjazdu karetki:
od 40 minut do 49 minut – Wykonawca otrzyma 10 pkt,
c) Czas reakcji w przypadkach nagłych od momentu zgłoszenia do przyjazdu karetki:
od 50 minut do 59 minut – Wykonawca otrzyma 0 pkt,
Dla Pakietu 2:
a) Czas reakcji w przypadkach nagłych od momentu zgłoszenia do przyjazdu karetki:
od 20 minut do 25 minut – Wykonawca otrzyma 20 pkt,
b) Czas reakcji w przypadkach nagłych od momentu zgłoszenia do przyjazdu karetki:
od 26 minut do 30 minut – Wykonawca otrzyma 10 pkt,
c) Czas reakcji w przypadkach nagłych od momentu zgłoszenia do przyjazdu karetki:
od 31 minut do 35 minut – Wykonawca otrzyma 0 pkt,
12.3. Ad 3)
Punkty przyznawane za kryterium TERMIN PŁATNOŚCI (TP) będą przyznawane następująco:
W tym kryterium Wykonawca otrzyma następujacą punktację:
Dla Pakietu: 1, 2, 3
W tym kryterium Wykonawca otrzyma następujacą punktację:
a) Wymagany minimalny termin płatności 90 dni – Wykonawca otrzyma 20 pkt,
b) Wymagany minimalny termin płatności 60 dni – Wykonawca otrzyma 0 pkt,
W tym kryterium Wykonawca otrzyma następujacą punktację:
Dla Pakietu 4
W tym kryterium Wykonawca otrzyma następujacą punktację:
a) Wymagany minimalny termin płatności 90 dni – Wykonawca otrzyma 40 pkt,
b) Wymagany minimalny termin płatności 60 dni – Wykonawca otrzyma 0 pkt,
12.2. Ad.2)
Punkty przyznawane za kryterium CZAS REALIZACJI (CR) będą przyznawane następująco:
dotyczy Pakietu: 3
W tym kryterium Wykonawca otrzyma następujacą punktację:
a) Czas od zgłoszenia do realizacji przewozu lekarza:
od 1 godziny do 1 godziny 29 minut– Wykonawca otrzyma 20 pkt,
b) Czas od zgłoszenia do realizacji przewozu lekarza:
od 1 godziny 30 minut do 2 godzin – Wykonawca otrzyma 0 pkt,
Punkty wyliczone w kaŜdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób Zamawiający
uzyska ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze
ofertę o najwyŜszej wartości oceny końcowej K. Wynik przedstawiony zostanie w punktach.
Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
12.4.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
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oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niŜszą ceną (art. 91 ust. 4
ustawy PZP).
12.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
12.5.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
13.2. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
13.3. Odmowa wyraŜenia zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
13.4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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14. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
14.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą
elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w
pkt. 6.1. niniejszej SIWZ (równieŜ w przypadku ich złoŜenia w wyniku wezwania, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę
pisemną.
14.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
14.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres podane w rozdz. 1. niniejszego SIWZ.
14.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@wss2.pl, a faksem na nr (032) 47
84 549.
14.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na Ŝądanie kaŜdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
14.6. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
14.7. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 27.11.2017 r.), Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa powyŜej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
14.8. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa pkt 14.7. niniejszej SIWZ.
14.9. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
14.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
14.11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Magdalena Kozak - Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561
Dorota Czajka – Referent d/s Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
14.12. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania
się z Wykonawcami - niŜ wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, Ŝe
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na
kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1,
na I piętrze, do dnia 08.12.2017 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 12. SIWZ.
16.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
16.3. Oferta złoŜona po terminie wskazanym w ppkt. 16.1. niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
16.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21)
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w dniu 08.12.2017 r., o godzinie 10:30.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.wss2.com
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złoŜyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
17.1. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę do
Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące egzemplarze
podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres
Zamawiającego. Następnie Zamawiający podpisze umowę i odeśle jeden z egzemplarzy na adres
Wykonawcy lub Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania przedmiotowej umowy w
siedzibie Zamawiającego.
17.2. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy,
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania kaŜdemu z
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
17.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
17.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
17.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, Ŝe zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

16.5.
16.6.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
19. ISTOTNE DLA STORN POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCIE ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
20.1. KaŜdemu Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniŜej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu 23.11.2017 r.
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Komisja przetargowa:

Przewodniczący
Magdalena Kozak

…………………………………………………

Sekretarz:
Dorota Czajka

…………………………………………………

Członek
Edyta Kolekta

……………………………………………………

Członek:
Barbara Sładkowska

…………………………………………………..

Członek:
Bogusława Kacprzyk

…………………………………………………..

Członek:
Anna Kurek

…………………………………………………..

Zatwierdził:
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju dnia 23.11.2017 r.
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Załącznik nr 1a
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(dotyczy Pakietu 1)
Pakiet 1 - Transport sanitarny pacjentów (dzieci o masie ciała 4,5 kg i powyŜej do 18 roku Ŝycia) karetką z
zespołem lekarskim
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z SZACOWANYMI ILOŚCIAMI:
1. Usługa wykonywana będzie karetką (środek transportu sanitarnego pełniącego cechy techniczne i
jakościowe określone w polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane
odpowiadające środkom transportu typu C) – ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą
PN-EN 1789 i wyposaŜony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr
70/2015/DSOZ z dnia 16 października 2015 r. przeznaczony do transportu sanitarnego pacjentów
(dzieci o masie ciała 4,5 kg i powyŜej do 18 roku Ŝycia), leczenia i monitorowania pacjenta, z załogą
w składzie: kierowca, pielęgniarka lub ratownik medyczny, lekarz (z co najmniej 2 letnim
doświadczeniem w pracy w OITD.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej wartości umowy bez konsekwencji
finansowych, uzaleŜniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących
podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
3. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. z 2016 r. poz.
2022.);
- Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 70/2015/DSOZ z dnia 16
października 2015 r;
- Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity
- Dz. U. z 2016 r. poz. 1868.);
- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r.
poz. 1638);
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1793.).
4.

Wykonawca zobowiązany jest do bycia w gotowości całodobowej, przez co naleŜy rozumieć
przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonywanie zleconej usługi 24 h na dobę, w tym równieŜ w dni
wolne od pracy, niedziele i święta.
5. W nagłych przypadkach usługa będzie świadczona zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę
w Formularzu cenowym „Czasem reakcji w przypadkach nagłych od momentu zgłoszenia do przyjazdu
karetki”
6. W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportowej w ustalonym
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usługę transportową innemu podmiotowi, a ewentualną
róŜnicą wartości za usługę obciąŜyć Wykonawcę.
7. W przypadku braku moŜliwości realizacji usług transportowych własnym pojazdem z róŜnych
przyczyn (np. awarii) Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie, do niezwłocznego
zabezpieczenia pojazdu zastępczego, o identycznym standardzie i wyposaŜeniu, dla zapewnienia
ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia.
8. Usługa transportowa wykonywana jest na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim i liczona jest od
momentu przyjazdu do siedziby Zamawiającego do czasu jego powrotu do siedziby
Zamawiającego.
9. Dokumentem zlecenia transportu jest zlecenie lekarskie podpisane ze strony Zamawiającego przez:
ordynatora oddziału i lekarza kierującego, a przy stanach nagłych lekarza dyŜurnego.
10. Zamawiający zamawia usługę transportową telefonicznie u dyspozytora Wykonawcy najpóźniej 24
godziny przed planowanym transportem (nie dotyczy stanów nagłych), natomiast zlecenie
lekarskie musi być przekazywane w momencie zgłoszenia się zespołu Wykonawcy w miejscu
rozpoczęcia transportu.
11. Zlecenie na transport sanitarny powinno w szczególności zawierać dane:
- imię i nazwisko pacjenta, wiek, adres, PESEL;
- rozpoznanie (kod ICD-10) oraz pozycja pacjenta w czasie transportu
- miejsce rozpoczęcia transportu;
- miejsce przeznaczenia transportu;
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- data rozpoczęcia zlecenia (dzień, miesiąc, godzina), godzina, na którą transport ma być wykonany
z uwzględnieniem warunków komunikacyjnych (przewóz na badanie, konsultacje, itp. na daną
godzinę);
- dla konsultacji - nazwisko lekarza konsultanta, dla przyjęć do szpitala - nazwisko lekarza, z
którym ustalono miejsce dla pacjenta (nie dotyczy stanów nagłych);
- rodzaj opieki medycznej w czasie transportu.
12. W sytuacji, gdy Wykonawca po otrzymaniu zlecenia i dojechaniu do miejsca rozpoczęcia transportu
nie moŜe wykonać świadczenia objętego umową z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego,
otrzyma on wynagrodzenie za przebyte kilometry oraz czas.
II. WYMAGANIA W ZAKRESIE POJAZDÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH BĘDZIE WYKONYWANA
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO:
1. Samochód:
- powinien spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w polskich Normach przenoszących
europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom transportu typu C) – ambulans
drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposaŜony zgodnie z Zarządzeniem
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 65/2012/DSM z dnia 17 października 2012 r.
przeznaczony do transportu sanitarnego pacjentów (dzieci o masie ciała 4,5 kg i powyŜej do 18
roku Ŝycia), leczenia i monitorowania pacjenta).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług transportowych odpowiednim do rodzaju
transportu sanitarnego pojazdami spełniającymi cechy techniczne i jakościowe na warunkach
określonych w niniejszym postępowaniu przetargowym oraz umowie.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów w celu
naleŜytego wykonywania usług transportu sanitarnego pacjentów (w pozycji leŜącej lub siedzącej)
z zespołem lekarskim dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju –
CO NAJMNIEJ 1 POJAZD.
4. Zamawiający wymaga, aby pojazd, którym będą świadczone usługi transportowe był wyposaŜony
w:
- respirator umoŜliwiający wentylację od 4,5 kg wzwyŜ - 1 szt.;
- pompę infuzyjną zdolną do podaŜy płynów i leków z szybkością 0,10 ml/h do 200 ml/h - 2
szt.;
- pełne monitorowanie podstawowych funkcji Ŝyciowych: akcja serca, saturacja, ciśnienie
tętnicze;
- niezaleŜne ssaki - 2 szt.;
- defibrylator - 1 szt.
5. Zamawiający wymaga, aby pojazd Wykonawcy, którym będą świadczone usługi transportowe:
- posiadał zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na uŜywanie pojazdów samochodowych
jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w
związku z ratowaniem Ŝycia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 i pkt. 12
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 z późn. zm.);
- spełniał wymagania sanitarne i techniczne określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 21638) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 2022.);
- był wyprodukowany nie wcześniej niŜ w 2007 roku;
- był sprawny technicznie - musi posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je do
ruchu,
- posiada aktualnie opłacone polisy ubezpieczeniowe: OC pojazdów i NW z tytułu
odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z wykonywanymi usługami na czas
trwania umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojazdu w czystości oraz prowadzenia regularnej
dezynfekcji jego wnętrza i wyposaŜenia. Czynności te muszą być odnotowywane w sposób
umoŜliwiający ich weryfikację przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie będzie ponosić Ŝadnych kosztów związanych z eksploatacją pojazdu przez
Wykonawcę.
III. WYMAGANIA W ZAKRESIE OSÓB, ZA POMOCĄ KTÓRYCH BĘDZIE WYKONYWANA
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO
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1.

2.
3.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością osób zdolnych do
wykonywania zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w postaci:
- pielęgniarki lub ratownika medycznego - co najmniej 1 osoba;
- lekarza – co najmniej 1 osoba z doświadczeniem minimum 2 letnim pracy na OITD;
- kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii B - co najmniej 1 osoba.
Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby wykonujące czynność na rzecz Zamawiającego powinny
być odpowiednio ubrani i nosić identyfikatory.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia dokumentów potwierdzających, Ŝe realizujące
przedmiot zamówienia osoby posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, na kaŜde wezwanie Zamawiającego, w tym:
- Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
o których mowa w Rozdziale 16, art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami (Dz. U. z 2017 poz. 978);
- Ratownik medyczny – kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1868.);
- Pielęgniarka – kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011
roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach
stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. nr.
151 poz. 896),
- Lekarz - kwalifikacje zgodne z Ustawą z z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z
2017 r. poz. 125).

VI. ZASTRZEśENIA ZAMAWIAJĄCEGO I INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu pojazdów i ich wyposaŜenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu pojazdów na podstawie karty drogowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pojazdów w zakresie spełnienia przez pojazd normy
PN-EN 1789.
4. Wykonawca, jako podwykonawca Zamawiającego w zakresie wykonywania usług transportu
sanitarnego, zobowiązany jest do poddania się kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz
Zdrowia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. Wykonawca, jako podwykonawca Zamawiającego, zobowiązany jest do uzupełnienia Portalu
Potencjału (Narodowy Fundusz Zdrowia) niezwłocznie po podpisaniu umowy.
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Załącznik nr 1b
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(dotyczy Pakietu 2)
Pakiet 2 - Transport sanitarny materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów krwiopochodnych,
tkanek, kości, itp.).
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z SZACOWANYMI ILOŚCIAMI:
1. Usługa wykonywana będzie karetką typu „TB” lub „T” – ambulans do przewozu materiałów
biologicznych, transplantacyjnych, skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposaŜony
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią
w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej
składnikami (Dz. U. z 2013 r. poz. 5).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej wartości umowy bez konsekwencji
finansowych, uzaleŜniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących
podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
3. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami:
a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w
podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i
całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do
leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 2013 r. poz. 5);
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. z 2016 r. poz.
2022.);
c) Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 70/2015/DSOZ z dnia 16
października 2015 r;
d) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r.
poz. 1638).
4.

Wykonawca zobowiązany jest do bycia w gotowości całodobowej, przez co naleŜy rozumieć
przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonywanie zleconej usługi 24 h na dobę, w tym równieŜ w dni
wolne od pracy, niedziele i święta.
5. W nagłych przypadkach usługa będzie świadczona zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę
w Formularzu cenowym „Czasem reakcji w przypadkach nagłych od momentu zgłoszenia do przyjazdu
karetki”
6. W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportowej w ustalonym
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usługę transportową innemu podmiotowi, a ewentualną
róŜnicą wartości za usługę obciąŜyć Wykonawcę.
7. W przypadku braku moŜliwości realizacji usług transportowych własnym pojazdem z róŜnych
przyczyn (np. awarii) Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie, do niezwłocznego
zabezpieczenia pojazdu zastępczego, o identycznym standardzie i wyposaŜeniu, dla zapewnienia
ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia.
8. Usługa transportowa wykonywana jest na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim i liczona jest od
momentu wyjazdu z siedziby Zamawiającego do czasu jego powrotu do siedziby Zamawiającego.
9. Dokumentem zlecenia transportu jest zlecenie lekarskie podpisane ze strony Zamawiającego przez:
ordynatora oddziału i lekarza kierującego, a przy stanach nagłych lekarza dyŜurnego.
10. Zamawiający zamawia usługę transportową telefonicznie u dyspozytora Wykonawcy najpóźniej 24
godziny przed planowanym transportem (nie dotyczy stanów nagłych), natomiast zlecenie
lekarskie musi być przekazywane w momencie zgłoszenia się zespołu Wykonawcy w miejscu
rozpoczęcia transportu.
11. Zlecenie na transport sanitarny powinno w szczególności zawierać dane:
1. miejsce rozpoczęcia transportu;
2. miejsce przeznaczenia transportu;
3. data rozpoczęcia zlecenia (dzień, miesiąc, godzina), godzina, na którą transport ma być
wykonany z uwzględnieniem warunków komunikacyjnych (przewóz na badanie,
konsultacje, itp. na daną godzinę).
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12. W sytuacji, gdy Wykonawca po otrzymaniu zlecenia i dojechaniu do miejsca rozpoczęcia transportu
nie moŜe wykonać świadczenia objętego umową z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego,
otrzyma on wynagrodzenie za przebyte kilometry oraz czas.
II. WYMAGANIA W ZAKRESIE POJAZDÓW I POJEMNIKÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH BĘDZIE
WYKONYWANA USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO:
e) Samochód:
f) powinien być trwale oznaczony napisem „Transport Krwi”,
g) powinien być wyposaŜonych w: sygnał dźwiękowy i świetlny, trwale zamocowaną ściankę
działową, urządzenie do przechowywania krwi wyposaŜone w dwa niezaleŜne mierniki
temperatury, gniazdo do podłączenia urządzenia chłodniczego.
h) Pojazdy i pojemniki do transportu krwi znajdujące się na wyposaŜeniu Wykonawcy muszą
posiadać dokumenty w postaci protokołów walidacji dopuszczenia do uŜytkowania pojazdów i
pojemników do transportu krwi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
i) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług transportowych odpowiednim do rodzaju
transportu sanitarnego pojazdami spełniającymi cechy techniczne i jakościowe na warunkach
określonych w niniejszym postępowaniu przetargowym oraz umowie.
j) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów w celu
naleŜytego wykonywania usług transportu materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów
krwiopochodnych, tkanek, kości, itp.) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu – Zdroju – CO NAJMNIEJ 1 POJAZD.
k) Zamawiający wymaga, aby pojazdy Wykonawcy, którymi będą świadczone usługi transportowe:
1. były wyprodukowane nie wcześniej niŜ w 2006 roku;
2. były sprawne technicznie - muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je do
ruchu,
3. posiadały aktualnie opłacone polisy ubezpieczeniowe: OC pojazdów i NW z tytułu
odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z wykonywanymi usługami na czas
trwania umowy.
l) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojazdów w czystości oraz prowadzenia
regularnej dezynfekcji ich wnętrza i wyposaŜenia. Czynności te muszą być odnotowywane w
sposób umoŜliwiający ich weryfikację przez Zamawiającego.
m) Zamawiający nie będzie ponosić Ŝadnych kosztów związanych z eksploatacją pojazdów przez
Wykonawcę.
III. WYMAGANIA W ZAKRESIE OSÓB, ZA POMOCĄ KTÓRYCH BĘDZIE WYKONYWANA
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością osób zdolnych do
wykonywania zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w postaci:
9. kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii B - co najmniej 1 osoba.
10. Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby wykonujące czynność na rzecz Zamawiającego powinny
być odpowiednio ubrani i nosić identyfikatory.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia dokumentów potwierdzających, Ŝe realizujące
przedmiot zamówienia osoby posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, na kaŜde wezwanie Zamawiającego.
VI. ZASTRZEśENIA ZAMAWIAJĄCEGO I INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu pojazdów i ich wyposaŜenia.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu pojazdów na podstawie karty drogowej.
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pojazdów w zakresie spełnienia przez pojazd normy
PN-EN 1789.
24. Wykonawca, jako podwykonawca Zamawiającego w zakresie wykonywania usług transportu
sanitarnego, zobowiązany jest do poddania się kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz
Zdrowia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
25. Wykonawca, jako podwykonawca Zamawiającego, zobowiązany jest do uzupełnienia Portalu
Potencjału (Narodowy Fundusz Zdrowia) niezwłocznie po podpisaniu umowy.
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Załącznik nr 1c
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(dotyczy Pakietu 3)
Pakiet 3 –Transport lekarza DyŜurnego Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
1. Przewóz lekarza z Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanej w budynku
Szpitala przy ul. Krasickiego 21 44-335 Jastrzębie-Zdrój do miejsca zgłoszenia wizyty domowej,
powrót do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
2. Transport od poniedziałku do piątku od godzinach od 18:00 do godz. 8:00 rano. W soboty,
niedziele i święta w godzinach o 8:00 do 8:00 dnia następnego.
3. Samochód osobowy lub inny z kierowcą towarzyszącym i czekający na lekarza do zakończenia
wizyty domowej (na prośbę lekarza, kierowca towarzyszy w wizycie z zachowaniem
obowiązujących przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz praw pacjenta)
4. Usługa transportu będzie świadczona zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę w
Formularzu cenowym „Czasem od zgłoszenia do realizacji przewozu lekarza”
5. Obszar realizowania przedmiotu zamówienia: Jastrzębie-Zdrój i okoliczne sołectwa, powiat
pszczyński.
6. Wykonawca gwarantuje, Ŝe pojazdy którymi będzie wykonywał usługę spełniają warunki
wymagane dla przeznaczenia określonego w umowie, w szczególności określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (tekst jednolity DZ. U. z
2016 r. poz. 2022).
7. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia
sprawnymi technicznie pojazdami i wykonywania ich z naleŜytą starannością.
8. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić
sprawny pojazd zastępcy do ciągłości świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
9. W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportu w ustalonym
miejscu i powyŜej terminów, Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu wykonawcy na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Wykonywanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności:
• Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze
zm.)
11. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot zamówienia będzie wykonywany środkiem transportu
spełniającym odpowiednie wymagania dotyczące środków transportu osób.
12. Wykonawca realizując przedmiot umowy wybiera optymalnie najkrótsza trasę.
13. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia
sprawnymi technicznie pojazdami i wykonywania ich z naleŜytą starannością.
14. Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia winny w szczególności:
a) posiadać OC i NNW kierowcy oraz pasaŜera
b) posiadać aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne,
c) być utrzymane w naleŜytym porządku i czystości.
15. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z
niewykonywaniem lub nienaleŜytym wykonaniem niniejszej umowy (odpowiedzialność
kontraktowa) oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przy jej
wykonywaniu (odpowiedzialność deliktowa), w tym za szkody wyrządzone przez osoby
działające pod jego kierownictwem – jak za działania i zaniechania własne.
16. Zamawiający nie ponosi kosztów za tzw. zjazdy techniczne i słuŜbowe związane z
tankowaniem pojazdu, ewentualna naprawą lub załatwianiem niecierpiących zwłoki innych
potrzeb Wykonawcy.
17. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji, w których
posiadanie wszedł w trakcie wykonywania umowy lub w związku z wykonywaną umową
oraz do nie wykorzystania ich do innych celów niŜ wykonywanie czynności wynikających z
niniejszej umowy.
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Załącznik nr 1d
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(dotyczy Pakietu 4)

Pakiet 4 - Transport pacjentów dializowanych
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z SZACOWANYMI ILOŚCIAMI:
h) Transport sanitarny pacjentów dializowanych (w tym pacjentów niepełnosprawnych) w
zaleŜności od wskazań medycznych, realizowany jest w pozycji siedzącej (bus 9-cio miejscowy),
leŜącej z uŜyciem wózka lub na noszach.
i) Dopuszcza się realizację transportu łączonego pacjentów dializowanych (transportowanego opieką i
bez opieki) np. transportowanych z jednego kierunku w czasie tej samej zmiany, jeŜeli nie koliduje
to z zachowaniem wskazań medycznych, czy teŜ organizacyjnych Stacji Dializ Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju. W ramach transportu łączonego Zamawiający
dopuszcza sytuację, Ŝe wraz z pacjentem w pozycji leŜącej, będzie transportowanych maksymalnie
2 pacjentów na oddzielnych fotelach mobilnych.
j) Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami:
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022);
 Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 70/2015/DSOZ z dnia 16
października 2015 r;
 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1868.);
 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz.
1638); a takŜe z przepisami dotyczącymi wymagań koniecznych do transportu osób
niepełnosprawnych, m. in.:
 DYREKTYWĄ RADY NR 74/60/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliŜenia
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposaŜenia wnętrza pojazdów
silnikowych (wewnętrznych części przedziału pasaŜerskiego z wyjątkiem wewnętrznych
lusterek wstecznych, rozmieszczenia urządzeń sterujących, dachu oraz dachu przesuwanego,
oparć i tylnych części siedzeń);
 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 661/2009 z dnia
13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów
silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla
nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych;
 USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2012
poz. 1137 ze zm.);
 Normą PN-ISO 7176-19 dotycząca wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wózków,
przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu, jak
równieŜ metod ich badań i oznakowania,
 Regulaminem EKG ONZ Nr 21 lub dyrektywa 74/60/EWG pod kątem wyposaŜenia wnętrza
przy przewozie osoby niepełnosprawnej.
k) Aktualnie jest dializowanych 70 pacjentów, w tym 14 pacjentów wymaga transportu z opieką - stan
na dzień 10.11.2017 r. Zamawiający informuje, Ŝe ilość pacjentów dializowanych jest podana
wyłącznie w celach orientacyjnych i jej zmiana (zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie) nie będzie
prowadzić do zmiany zawartej umowy na świadczenie usługi transportu.
l) Usługi transportu zostały podzielone przez Zamawiającego na dwa rodzaje:
m) Transport, który realizowany będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00, 7:00, 11:00,
13:00, 15:00 i 19:00.

n) Transport, który realizowany będzie w nocy, niedziele i święta w godzinach ustalanych przez
Zamawiającego.

o) Zarówno kaŜdy z transportów odbywać się będzie na podstawie ustalonego przez Zamawiającego
harmonogramu, który moŜe ulegać zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
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zmiany harmonogramu uzaleŜnione będą od rotacji pacjentów dializowanych, ilość takŜe ich stanu
zdrowia.
p) Godziny odwozów mogą ulec zmianie z uwagi na fakt, iŜ niektórzy pacjenci wymagają dializ
dłuŜszych niŜ 4 godziny, a takŜe wykonania po dializie konsultacji czy badań. W związku z tym,
zajdzie konieczność odwozów w godzinach wskazanych przez Zamawiającego.
q) Szacowana ilość kilometrów i godzin opieki w okresie świadczenia usługi wynosi:
r) Szacowana ilość kilometrów:
 175 000 km
s) Godziny transportu z opieką, który realizowany będzie od poniedziałku do soboty
---- 4 650 godz.
t) Godziny transportu z opieką, który realizowany będzie w nocy, niedziele i święta:
 350 godz.
u) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej wartości umowy bez konsekwencji
finansowych, uzaleŜniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb występujących podczas
obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
v) Logistyczne rozplanowanie transportu leŜy w gestii Wykonawcy, który winien zrealizować usługę
prawidłowo, rzetelnie i w określonym czasie. Transport sanitarny ma być realizowany moŜliwie
najkrótszą drogą.
w) Zamawiający określa, który pacjent wymaga transportu z opieką i w jakiej pozycji (siedzącej czy teŜ
na noszach). Zlecenie rodzaju transportu moŜe ulegać zmianie wraz ze zmianą stanu pacjenta - o
zmianach tych Wykonawca kaŜdorazowo będzie poinformowany.
x) Kierowca musi zapewnić pacjentowi opiekę i pomoc w drodze z domu do Stacji Dializ, a po dializie
ze Szpitala do drzwi zewnętrznych mieszkania w budynku, w którym zamieszkuje osoba
dializowana. Kierowca winien udzielać pomocy fizycznej przy podejściu, wsiadaniu, wysiadaniu z
samochodu i dojściu do szatni na Stacji Dializ.
y) W przypadku pacjentów leŜących kierowca wraz z osobą pomagającą (sanitariuszem) przywozi
pacjentów na Salę Dializ, pomaga w ułoŜeniu pacjenta na fotelu, a po wykonanym zabiegu odbiera
pacjenta z Sali Dializ.
z) Usługa obejmuje transport pacjenta na zabieg przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki do ośrodka
wskazanego przez Koordynatora Poltransplantu. (Płatnikiem usługi jest ośrodek wykonujący zabieg
przeszczepienia).
aa) W przypadku braku moŜliwości realizacji usług transportowych własnym pojazdem z róŜnych
przyczyn (np. awarii) Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie, do niezwłocznego
zabezpieczenia pojazdu zastępczego, o identycznym standardzie i wyposaŜeniu, dla zapewnienia
ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia.
bb) Zlecenie na transport sanitarny pacjentów dializowanych wydaje Stacja Dializ. Zlecenie pisemne
będzie zawierać:
- imię i nazwisko pacjenta, wiek, adres, pesel
4. rozpoznanie (kod ICD-10) oraz pozycja pacjenta w czasie transportu
5. miejsce rozpoczęcia transportu;
6. miejsce przeznaczenia transportu;
7. data zlecenia
II. WYMAGANIA W ZAKRESIE POJAZDÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH BĘDZIE WYKONYWANA
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO:
1) Samochód:
2) w przypadku transportu pacjenta dializowanego w pozycji leŜącej z opieką - karetką typu „T”
(środek transportu sanitarnego pełniącego cechy techniczne i jakościowe określone w polskich
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom
transportu typu A2) – ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i
wyposaŜony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr
70/2015/DSOZ z dnia 16 października 2015 r. do transportu pacjentów z załogą w składzie:
kierowca i osoba do opieki nad pacjentem,
3) w przypadku transportu pacjenta dializowanego bez opieki – pojazdy specjalistyczne typu „bus
9-cio osobowy”, spełniające wymogi konieczne do transportu osób niepełnosprawnych.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług transportowych odpowiednimi do rodzaju
transportu sanitarnego pojazdami spełniającymi cechy techniczne i jakościowe na warunkach
określonych w niniejszym postępowaniu przetargowym oraz umowie.
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5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów w celu
naleŜytego wykonywania usług transportu sanitarnego pacjentów dializowanych:
1. w pozycji leŜącej z opieką – co najmniej 1 karetka;
2. bez opieki – co najmniej 3 pojazdy specjalistyczne typu „bus 9-cio osobowy”.
6) Zamawiający wymaga, aby pojazdy Wykonawcy, którymi będą świadczone usługi:
cc) przypadku transportu pacjenta dializowanego w pozycji leŜącej z opieką - karetką typu „T”:
n) posiadały zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na uŜywanie pojazdów
samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku
wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem Ŝycia lub zdrowia ludzkiego, o
którym mowa w art. 53 ust. 1 i pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260),
o) były wyposaŜone w butlę z tlenem.
dd) w przypadku transportu pacjenta dializowanego bez opieki typu „bus 9-cio osobowy” spełniały
wymagania konieczne do transportu osób niepełnosprawnych, zgodnie z m. in.:
13. DYREKTYWĄ RADY NR 74/60/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliŜenia
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposaŜenia wnętrza pojazdów
silnikowych (wewnętrznych części przedziału pasaŜerskiego z wyjątkiem wewnętrznych
lusterek wstecznych, rozmieszczenia urządzeń sterujących, dachu oraz dachu
przesuwanego, oparć i tylnych części siedzeń);
14. ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 661/2009 z
dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu
pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz
przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych;
15. USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2012
poz. 1137 ze zm.);
16. Normą PN-ISO 7176-19 dotyczącą wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wózków,
przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu,
jak równieŜ metod ich badań i oznakowania,
17. Regulaminem EKG ONZ Nr 21 lub dyrektywa 74/60/EWG pod kątem wyposaŜenia
wnętrza przy przewozie osoby niepełnosprawnej.
Zamawiający wymaga, aby pojazdy specjalistyczne typu „bus 9-cio osobowy” (opisane wyŜej):
- były oznakowane z przodu i z tyłu (informują o osobach z niepełnosprawnością we wnętrzu),
- posiadały uchwyty słuŜące do pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu pacjentów,
- posiadały dodatkowe uchwyty dla pasaŜerów w przestrzeni pasaŜerskiej,
- posiadały komplet pasów bezpieczeństwa zabezpieczających w czasie jazdy osobę
z niepełnosprawnością .
- posiadały podłogi w przedziale pasaŜerskim wyłoŜone sklejką wodoodporną, pokrytą
wykładziną antypoślizgową.
- były wyposaŜone w klimatyzację.

ee) ponadto karetka i pojazdy specjalistyczne, opisane powyŜej, którymi Wykonawca będzie
świadczył usługę muszą:
- busy do podstawowej usługi transportu powinny być wyprodukowane nie wcześniej niŜ w
2016 roku;
- karetki, którymi będzie świadczona usługa transportu pacjentów dializowanych z opieką,
powinny być wyprodukowane nie wcześniej niŜ w 2013 roku;
- posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu,
- posiadać aktualnie opłacone polisy ubezpieczeniowe: OC pojazdów i NW z tytułu
odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z wykonywanymi usługami na czas
trwania umowy,
7) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojazdów w czystości oraz prowadzenia
regularnej dezynfekcji ich wnętrza i wyposaŜenia. Czynności te muszą być odnotowywane w
sposób umoŜliwiający ich weryfikację przez Zamawiającego.
8) Zamawiający nie będzie ponosić Ŝadnych kosztów związanych z eksploatacją pojazdów przez
Wykonawcę.
III. WYMAGANIA W ZAKRESIE OSÓB, ZA POMOCĄ KTÓRYCH BĘDZIE WYKONYWANA
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO
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12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością osób zdolnych do
wykonywania zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w postaci:
13. co najmniej 2 osoby do opieki nad pacjentem,
14. kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii B - co najmniej 4 osoby.
15. Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby wykonujące czynność na rzecz Zamawiającego powinny
być odpowiednio ubrani i nosić identyfikatory.
16. Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia dokumentów potwierdzających, Ŝe realizujące
przedmiot zamówienia osoby posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, na kaŜde wezwanie Zamawiającego, w tym:
a) Kierowca musi:
17. spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o
których mowa w Rozdziale 16, art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 poz. 978);
18. posiadać zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu przez Wykonawcę w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.
b) Osoba do opieki nad pacjentem musi posiadać zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu przez
Wykonawcę w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
VI. ZASTRZEśENIA ZAMAWIAJĄCEGO I INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu pojazdów i ich wyposaŜenia.
27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu pojazdów na podstawie karty drogowej.
28. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pojazdów w zakresie spełnienia przez pojazd, o
którym mowa w Rozdziale II. pkt. 1) ppkt. a) normy PN-EN 1789.
29. Wykonawca, jako podwykonawca Zamawiającego w zakresie wykonywania usług transportu
sanitarnego, zobowiązany jest do poddania się kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz
Zdrowia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
30. Wykonawca, jako podwykonawca Zamawiającego, zobowiązany jest do uzupełnienia Portalu
Potencjału (Narodowy Fundusz Zdrowia) niezwłocznie po podpisaniu umowy.
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Załącznik nr 2a
FORMULARZ CENOWY
(Pieczęć Wykonawcy)

ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO
BZP.38.382-42.17
Pakiet 1– Transport sanitarny pacjentów (dzieci o masie ciała 4,5 kg i powyŜej do 18 roku Ŝycia) karetką z zespołem lekarskim
Szacowana ilość
Lp.
Nazwa towaru
J.m.
kilometrów oraz godzin
(24 miesiące)
Transport sanitarny pacjentów (dzieci o masie ciała 4,5 kg i powyŜej
1.
km
5 200
do 18 roku Ŝycia) karetką z zespołem lekarskim
2.

Godziny opieki

godz.

Cena
jednostkowa
brutto w PLN

Wartość brutto
[PLN]

100
Razem

Aktualna cena paliwa jaką Wykonawca przyjął do sporządzenia oferty ....................zł*
* Aktualną ceną jest średnia cena paliwa z 3 stacji benzynowych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, która wynosi ................ pln. Zmiana ceny moŜe nastąpić tylko na podstawie akceptacji obu stron
wyraŜonej w aneksie do umowy, lecz nie częściej niŜ raz na pół roku, począwszy od półrocza następującego po dacie podpisania aneksu.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

Czas reakcji od momentu zgłoszenia do przyjazdu karetki: …………. ** minut
Termin płatności ……….* ** dni
** Wskazać jedną z 3 dostępnych opcji, tj.:
Czas reakcji w przypadkach nagłych od momentu zgłoszenia do przyjazdu karetki:
- od 30 minut do 39 minut
- od 40 minut do 49 minut
- od 50 minut do 59 minut
** *Wskazać jedną z 2 dostępnych opcji, tj.:
Wymagany minimalny termin płatności:
- 90 dni
- 60 dni

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2017 r.
.............…….......................................……………………………
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜniony
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2b
FORMULARZ CENOWY
(Pieczęć Wykonawcy)

ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO
BZP.38.382-42.17

Pakiet 2 - Transport materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów krwiopochodnych, tkanek, kości, itp.)
Szacowana ilość
Lp.
Nazwa towaru
J.m.
kilometrów oraz godzin
(25 miesiące)
Transport materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów
1.
km
115 000
krwiopochodnych, tkanek, kości, itp.)

Cena jednostkowa
brutto w PLN

Wartość brutto
[PLN]

Razem
Aktualna cena paliwa jaką Wykonawca przyjął do sporządzenia oferty ....................zł*
* Aktualną ceną jest średnia cena paliwa z 3 stacji benzynowych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, która wynosi ................ pln. Zmiana ceny moŜe nastąpić tylko na podstawie akceptacji obu stron wyraŜonej w
aneksie do umowy, lecz nie częściej niŜ raz na pół roku, począwszy od półrocza następującego po dacie podpisania aneksu.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

Czas reakcji od momentu zgłoszenia do przyjazdu karetki: …………. * *minut
Termin płatności ……….* * *dni

* *Wskazać jedną z 3 dostępnych opcji, tj.:
Czas reakcji w przypadkach nagłych od momentu zgłoszenia do przyjazdu karetki:
- od 20 minut do 25 minut
- od 26 minut do 30 minut
- od 31 minut do 35 minut

*** Wskazać jedną z 2 dostępnych opcji, tj.:
Wymagany minimalny termin płatności:
- 90 dni
- 60 dni

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2017 r.
……………………………………………
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2c
FORMULARZ CENOWY
BZP.38.382-42.17
(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 3 - Transport lekarza dyŜurnego Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Szacowana ilość
Lp.
Nazwa towaru
J.m.
kilometrów oraz godzin
(25 miesięcy)
1.

Transport lekarza

2.

Wynagrodzenie kierowcy

km

25 000

miesiąc

25

Cena j. brutto PLN za
km/miesiąc

Wartość brutto
PLN

Razem
Aktualna cena paliwa jaką Wykonawca przyjął do sporządzenia oferty ……….zł*
* Aktualną ceną jest średnia cena paliwa z 3 stacji benzynowych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, która wynosi ................ pln. Zmiana ceny moŜe nastąpić tylko na podstawie akceptacji obu stron wyraŜonej w
aneksie do umowy, lecz nie częściej niŜ raz na pół roku, począwszy od półrocza następującego po dacie podpisania aneksu.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

Czas reakcji od momentu zgłoszenia do przyjazdu karetki: …………. ** godziny
Termin płatności ……….*** dni
* *Wskazać jedną z 2 dostępnych opcji, tj.:
Czas od zgłoszenia do realizacji przewozu lekarza:
- od 1 godziny do 1 godziny 29 minut
- od 1 godziny 30 minut do godzin
*** Wskazać jedną z 2 dostępnych opcji, tj.:
Wymagany minimalny termin płatności:
- 90 dni
- 60 dni

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2017 r.
……………………………………………
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2d
(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO
BZP.38.382-42.17

Pakiet 4. – Transport sanitarny pacjentów dializowanych
Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Szacowana ilość
kilometrów oraz godzin
(12 miesięcy)

km

175 000

1.

Transport pacjentów

2.

Transport pacjentów z opieką medyczną

godz

4 650

3.

Transport pacjentów z opieką medyczną w niedziele, święta
oraz w godzinach nocnych

godz

350

Cena jednostkowa
brutto w PLN za
km/h

Wartość brutto

Razem

Aktualna cena paliwa jaką Wykonawca przyjął do sporządzenia oferty ....................zł*
* Aktualną ceną jest średnia cena paliwa z 3 stacji benzynowych na terenie miasta Jastrzębi Zdrój, która wynosi ................ pln. Zmiana ceny moŜe nastąpić tylko na podstawie akceptacji obu
stron wyraŜonej w aneksie do umowy, lecz nie częściej niŜ raz na pół roku, począwszy od półrocza następującego po dacie podpisania aneksu.
Termin płatności ……….** dni
** Wskazać jedną z 2 dostępnych opcji, tj.:
Wymagany minimalny termin płatności:
- 90 dni
- 60 dni

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2017 r.
……………………………………………
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Świadczenie usługi transportu sanitarnego
Znak sprawy: BZP.38.382-42.17
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, Ŝe zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, Ŝe w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………….............…
……………………………………………………………………………………………………………
( naleŜy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24
ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 Pzp oraz podać dowody, Ŝe podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności)
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

30

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP.38.382-42.17

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
nie powołuję się na zasoby innego podmiotu/
powołuję się na zasoby nw. innego/ych podmiotu/ów na zasadach określonych ustawą Prawo Zamówień
Publicznych *.
…………………………………………………………………….……………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres)
i nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

ZAMÓWIENIE WYKONAM:
bez udziału podwykonawcy/
z udziałem podwykonawcy/ów*
niebędącego podmiotem, na którego zasoby się powołuję
…………………………………………………………………….……………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres)
i nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą

oraz

zostały

przedstawione

z

pełną

świadomością

konsekwencji

wprowadzenia

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Świadczenie usługi transportu sanitarnego
Znak sprawy: BZP.38.382-42.17
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdziale 5 SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, Ŝe w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt 5 SIWZ, zgodnie z art. 22a Ustawy Pzp polegam/nie polegam * na zasobach
innych podmiotów.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

32

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP.38.382-42.17

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA NR
/2017
zawarta w dniu ……………...2017 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem ……………….… prowadzonego
przez …………………………………………, której kapitał zakładowy wynosi ………………… i która
posługuje się numerem NIP ……………………………. oraz numerem REGON ……………………,
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w następstwie przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego (BZP.38.382-42.17), ogłoszonego w
BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr ……………
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi świadczenie usług transportu sanitarnego dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (BZP.38.382-42.17).
2. Przedmiot umowy został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w
Formularzu cenowym, i tak dla:
 Pakietu 1 stanowi Załącznik nr 1a i 2a,
 Pakietu 2 stanowi Załącznik nr 1b i 2b,
 Pakietu 3 stanowi Załącznik nr 1c i 2c,
 Pakietu 4 stanowi Załącznik nr 1d i 2d,
do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy
bez konsekwencji finansowych, uzaleŜniając swoją decyzję od jednostek chorobowych
występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej z Wykonawcą.
4. Przedmiot umowy winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
 Pakiet 1 – Transport sanitarny pacjentów (dzieci o masie ciała 4,5 kg i powyŜej do 18 roku Ŝycia)
karetką z zespołem lekarskim
Brutto: ………………………… zł/słownie: …………………………………………………
 Pakiet 2 – Transport sanitarny materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów krwiopochodnych,
tkanek, kości, itp.)
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Brutto: ………………………… zł/słownie: …………………………………………………
 Pakiet 3 – Transport lekarza dyŜurnego Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Brutto: ………………………… zł/słownie: …………………………………………………
 Pakiet 4 – Transport sanitarny pacjentów dializowanych
Brutto: ………………………… zł/słownie: …………………………………………………
Razem:
Brutto: ………………………… zł/słownie: ………………………………………………
6. Umowa zostaje zawarta na okres:
 dla Pakietu 1 od dnia 18.02.2018 r. – do dnia 17.02.2020 r. lub do czasu wykorzystania zakładanej
wartości wynikającej z § 2 ust. 5 niniejszej umowy.
 dla Pakietu 2 od dnia 16.01.2018 r. – do dnia 17.02.2020 r. lub do czasu wykorzystania zakładanej
wartości wynikającej z § 2 ust. 5 niniejszej umowy.
 dla Pakietu 3 od dnia 13.01.2018 r. – do dnia 17.02.2020 r. lub do czasu wykorzystania zakładanej
wartości wynikającej z § 2 ust. 5 niniejszej umowy.
 dla Pakietu 4 od dnia 16.01.2018 r. – do dnia 17.02.2019 r. lub do czasu wykorzystania zakładanej
wartości wynikającej z § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1

§3
Warunki płatności
NaleŜność za dostarczany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo
wystawioną fakturą na konto Wykonawcy w terminie ………. dni1 od dnia doręczenia faktury do
siedziby Zamawiającego po uprzednim zleceniu transportu przez Oddział Intensywnej Opieki
Dziecięcej. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Za mawiającego.
Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać: numer umowy i datę jej zawarcia, nazwę
świadczonego transportu, ilość przebytych kilometrów w rozliczeniu miesięcznym.
Terminy zapłaty uwaŜa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciąŜony kwotą naleŜną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
Wykonawca gwarantuje, Ŝe jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z
nimi naleŜności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez
poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyraŜonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności. Wykonawca gwarantuje, iŜ nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub teŜ
faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby
Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew,
subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iŜ
celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie moŜe udzielić upowaŜnienia, w tym
upowaŜnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową
działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iŜ zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niŜ bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, moŜe nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to
uregulowanie zgodą Zamawiającego wyraŜoną w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.
W razie naruszenia obowiązku opisanego w § 3 w pkt 4 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy wskazanej jako
brutto w § 2 pkt 6 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek naruszenia wyŜej wskazanego

Zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu cenowym.
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obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umowne.
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej w § 3 pkt. 5, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości umowy wskazanej jako
brutto w § 2 pkt 6 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek naruszenia wyŜej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umownej.
§4
Osoby odpowiedzialne
Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:
ze strony Zamawiającego:
 dla Pakietu 1 – Pani Edyta Kolekta, tel.: 32 47 84 292
 dla Pakietu 2 - Pani Bernadeta Furman, tel.: 32 47 84 302
 dla Pakietu 3 – Pani Urszula Kurlenko - Kolasińska, tel.: 32 47 59 963
 dla Pakietu 4 – Pani Anna Kurek, tel.: 32 47 84 351
ze strony Wykonawcy - Pan(i) …………………………………………………………………….….
(imię i nazwisko, telefon)
§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Zakres obowiązków wykonawcy został opisany w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
oraz Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. W nagłych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę transportu w czasie ….. minut2 od
zgłoszenia
Zamawiającego
pod
nr
telefonu
………..…………
lub
pod
adresem
email ……………………..(dotyczy Pakietu: 1, 2)
3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę transportu w czasie ……godzin3 od zgłoszenia
Zamawiającego pod nr telefonu ………..………… lub pod adresem e-mail ……………………..(dotyczy
Pakietu: 3)4
4. Wykonawca poddaje się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w zakresie wynikającym z umowy.
5. Wykonawca gwarantuje, Ŝe pojazdy, którymi będzie wykonywał usługę spełniają warunki
wymagane dla przeznaczenia określonego w umowie, w szczególności określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (tekst jednolity DZ. U. z 2016 r.
poz. 2022.).
6. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia
sprawnymi technicznie pojazdami i wykonywania ich z naleŜytą starannością.
7. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić
sprawny pojazd zastępczy do ciągłości świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
8. Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia winny w szczególności:
a) posiadać OC i NW,
b) NNW kierowcy oraz pasaŜera
c) posiadać aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne,
d) posiadać opinie sanitarna o pojeździe,
e) być utrzymane w naleŜytym porządku,
f) być dezynfekowane po przewozie kaŜdego pacjenta.
8. W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportu w ustalonym miejscu i
powyŜej terminów, o których mowa w załączniku do niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo
zlecić usługę innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. NiezaleŜnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
2

Zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu cenowym.
Zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu cenowym.
4
W przypadku zawarcia umowy na Pakiet 4 zapisy z pkt. 2 i 3 nie będą miały zastosowania.
3
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1.

2.
3.

4.

§6
Kary umowne
Strony ustalają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 5 pkt. 1
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto,
c) w przypadku nie wywiązania lub nienaleŜytego wykonania umowy z przyczyn innych niŜ
wymienione w pkt 1) lit. a) do b) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości
umowy brutto.
d) w przypadku nieprzedstawienia polisy OC w terminach określonych w § 7, Wykonawca płaci
kaŜdorazowo karę umowną w wysokości 2 000,00 zł brutto.
e) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 5 pkt. 85
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyŜszym
terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§7
Polisa
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada aktualnie opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę min.:
 Dla Pakietu 1 - 30 000,00 zł (słownie: Trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
 Dla Pakietu 2 - 200 000,00 zł (słownie: Dwieście tysięcy złotych 00/100)
 Dla Pakietu 3 - 90 000,00 zł (słownie: Dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
 Dla Pakietu 4 - 400 000,00 zł (słownie: Czterysta tysięcy złotych 00/100)
waŜną na cały okres trwania realizacji zamówienia. Kserokopia polisy stanowi załącznik nr 3 do
umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polisy OC wraz z dokumentem potwierdzającym
opłacenie składki najpóźniej na dzień przed terminem podpisania umowy.
3. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do
przedłoŜenia waŜnej polisy Zamawiającemu, na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania
poprzedniej polisy. Za nie terminowe przedstawienie polisy Zamawiający moŜe naliczyć karę
umowną w wysokości określonej w § 6 pkt 1 lit. d).
4.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z
niewykonywaniem lub nienaleŜytym wykonaniem niniejszej umowy (odpowiedzialność
kontraktowa) oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przy jej
wykonywaniu (odpowiedzialność deliktowa), w tym za szkody wyrządzone przez osoby działające
pod jego kierownictwem – jak za działania i zaniechania własne.
§8
Zmiany umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na postawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy zakresie zastrzeŜeniem postanowień § 8 pkt.2
2. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:

5

pkt. 8 tylko w przypadku zawarcia umowy na Pakiet 4
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1) zakresie innych podmiotów na zasobach , których Wykonawca się opierał wykazując spełnienie

warunków udziału w postępowaniu , podwykonawca wykaŜe spełnienie warunków w zakresie
nie mniejszym niŜ wskazany na etapie postępowania dotychczasowy podwykonawca.
2) zakresie podwykonawców wykazanych na etapie złoŜonej oferty lub, których konieczność

ujawnienia wynikała na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma
zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia.
3) zakresie wynagrodzenia za usługę o którym mowa w § 2 pkt 5 tj.: wynagrodzenie ulegnie

zmianie w następujących okolicznościach i na zasadach:
a) w przypadku zmiany ceny przejazdu 1 km w razie istotnej zmiany ceny paliwa (za istotną
zmianę ceny paliwa strony uznają wzrost lub spadek tej ceny powyŜej 15 % w stosunku do
ceny przyjętej do sporządzenia oferty. Aktualną ceną jest średnia cena paliwa z 3 stacji
benzynowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój), która wynosi ……. pln. Zmiana ceny
moŜe nastąpić tylko na podstawie akceptacji obu stron wyraŜonej w aneksie do umowy,
lecz nie częściej niŜ raz na pół roku, począwszy od półrocza następującego po dacie
podpisania aneksu.
b) w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r . o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.
U. 2015, poz. 2008), jeŜeli Wykonawca , w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów
dokonujących tych zmian złoŜy pisemny wniosek , a jeŜeli złoŜy po tym terminie – od
chwili jego złoŜenia, w którym Wykonawca wykaŜe bezpośredni wpływ tych zmian na
koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny
(Pakiety: 1, 4 z opieką).
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeŜeli Wykonawca , w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian
złoŜy pisemny wniosek , a jeŜeli złoŜy po tym terminie – od chwili jego złoŜenia, w którym
Wykonawca wykaŜe bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu
umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. (Pakiety: 1, 4 z opieką).
d) w przypadku przekroczenia szacunkowej ilości jednostek miary w danej pozycji formularza
cenowego, pod warunkiem, Ŝe zmiana taka nie narusza równowagi ekonomicznej umowy,
w szczególności nie powoduje przekroczenia wartości danego pakietu (dotyczy Pakietu: 1 i
4).
3. Pierwsza waloryzacja w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art.2 pkt. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, oraz zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne moŜe następować po
pierwszym roku realizacji umowy tj. w 2018 r.
4. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 8 pkt 2 ppkt 3 lit. b) i c) mogą być
dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron.
5. Zmiany, o których mowa w § 8 mogą być dokonane wyłącznie w drodze aneksu do umowy (z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności).
6. Dopuszczalne jest zwiększenie wartości umowy, jeŜeli łączna wartość zmian jest mniejsza niŜ kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.
§9
Odstąpienia od umowy
1. W razie nie podstawienia środka transportu w uzgodnionym terminie i miejscu lub teŜ
podstawienie środka transportu nie spełniającego wymagań określonych w niniejszej umowie lub
przepisach prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub zrezygnować z niektórych pozycji zamówienia w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art.
145 ustawy PZP).
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3.

Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu moŜne
nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w pkt.1
Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania faktycznego
części umowy.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przewozów, a Wykonawca nie będzie wnosił
roszczeń Ŝadnych roszczeń odszkodowawczych.

§ 10
Wykonanie zastępcze
1. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 7, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi
innemu podmiotowi, a ewentualna róŜnicą w wartości za wykonana przez ten podmiot usługę
obciąŜyć Wykonawcę.
2. Kwota róŜnicy, o której mowa w pkt 1 zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 11
Postanowienia końcowe
Zamawiający nie ponosi kosztów za tzw. zjazdy techniczne i słuŜbowe związane z tankowaniem
pojazdu, ewentualna naprawą lub załatwianiem niecierpiących zwłoki innych potrzeb
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji, w których
posiadanie wszedł w trakcie wykonywania umowy lub w związku z wykonywaną umową oraz do
nie wykorzystania ich do innych celów niŜ wykonywanie czynności wynikających z niniejszej
umowy.
Wykonawca oświadcza, Ŝe wykona całe zamówienie we własnym zakresie.
Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
Zmiana osób, o których mowa w § 4 zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany
umowy.
Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści umowy na postawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy.
Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.

Załączniki nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki nr 1c - Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki nr 1d - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2a – Formularz cenowy
Załącznik nr 2b – Formularz cenowy
Załącznik nr 2c – Formularz cenowy
Załącznik nr 2d – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Kopia Polisy OC Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 6
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TERMINIE 3 DNI OD
ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓRCH MOWA W ART.
86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Świadczenie usługi transportu sanitarnego
BZP.38.382-42.17
oświadczam, Ŝe:
☐ Nie naleŜę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z wykonawcami, którzy złoŜyli
oferty w niniejszym postępowaniu;

☐

NaleŜę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z następującymi wykonawcami,
którzy złoŜyli oferty w niniejszym postępowaniu:
1) Nazwa podmiotu
(wykonawcy): …………………………………………………………………………………..…
2) Nazwa podmiotu
(wykonawcy): …………………………………………………………………………………..…
(rozszerzyć listę w razie potrzeby)
Jednocześnie przedstawiam dowody, Ŝe powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........…

* właściwe zaznaczyć znakiem X
Miejscowość ............................................., data ..............................
......................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby upowaŜnionej)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
-przykładowy wzór zobowiązania...........................................................................
(pieczęć podmiotu składającego zobowiązanie)

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

1. Będąc naleŜycie upowaŜnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie, który

reprezentuje tj. ………………..……………………..…oświadczam(y), Ŝe na podstawie art. 22a
ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1579) zobowiązuje się do oddania
do dyspozycji Wykonawcy tj .…..……………………………..…………..…… niezbędne zasoby tj.
a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Jeśli dotyczy podać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
…………………………………..……………………………………………………………………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………
…………………………………..…………………………………………………………..…………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………
b) zdolności techniczne lub zawodowe*,
Jeśli dotyczy podać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
…………………………………..………………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………………….……………………..………
…………………………………..…………………………………………………………..…………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………
c) sytuacja finansowa lub ekonomiczna *,
Jeśli dotyczy podać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
…………………………………..……………………………………………………………………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………
…………………………………..…………………………………………………………..…………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………
na potrzeby realizacji zamówienia pn.:
Świadczenie usługi transportu sanitarnego
Znak sprawy: BZP.38.382-42.17
2. Jednocześnie oświadczam, Ŝe:
a) wraz ze zobowiązaniem się do udostępnienia zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, podmiot który reprezentuję odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, Ŝe za
nieudostępnienie zasobów podmiot który reprezentuję nie ponosi winy**,
b) wykorzystanie zasobów podmiotu, który reprezentuję przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia odbywać się będzie w następujący sposób:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
c) zakres i okres udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia obejmuje:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………
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d) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia podmiot, który reprezentuję zrealizuje roboty budowlane /
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
* zaznaczyć właściwe, jeśli dotyczą
** niepotrzebne skreślić
dnia .............................................
........................................................................
podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób
upowaŜnionych do reprezentowania podmiotu
składającego zobowiązanie
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……………………………………………………
Załącznik nr 8 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Po zmianach z dnia 30.11.2017 r.
OFERTA WYKONAWCY
…………………….…………….
ul. ………………………………
_ _-_ _ _………………………
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:
„Świadczenie usługi transportu sanitarnego” (BZP.38.382-42.17)
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba

upowaŜniona

do

reprezentacji

Wykonawcy/ów

i

podpisująca

ofertę: …………………………………………..…………..…………………………………….…………….
Wykonawca/Wykonawcy:
………………..…………………………………..……………………..………………………………….……
…………..…………………………………..……………………..………………………………….…………
……..…………………………………..……………………..…………………………………………………
Adres:
..…………………………………..……………………..………………………………….………………..…
………………………………..……………………..………………………………….……………….. ………
………..…………………………………..……………………..……………………………………………….
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………..………………
telefon: …………..………………………………….

Dane teleadresowe, na które naleŜy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
Tel.……………………………… e-mail……………………………………
Adres do korespondencji (jeŜeli inny niŜ adres
siedziby): ………………..…………………………………..……………………..……………………………
…….………………..…………………………………..……………………..…………………….
B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
UWAGA: W tej części Formularza Wykonawca wypełnia tylko tabele do tych pakietów, na które
składa ofertę, pozostałe tabele mogą zostać usunięte z Formularza!
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Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ6:
Pakiet 1 - Transport sanitarny pacjentów (dzieci o masie ciała 4,5 kg i powyŜej do 18 roku Ŝycia)
karetką „T” z zespołem lekarskim
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 2 - Transport sanitarny materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów krwiopodobnych,
tkanek, kości, itp.)
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 3 - Transport lekarza dyŜurnego Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 4 - Transport sanitarny pacjentów dializowanych
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
C. OŚWIADCZENIA:

6

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA - stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z

realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.
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1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze
umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i
nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);
5) następujące części zamówienia powierzymy wskazanym Podwykonawcom (wypełnić tylko
jeŜeli dotyczy):

Lp.

Firma Podwykonawcy

Nazwa części zamówienia

6) informuję, Ŝe wybór naszej oferty będzie/nie będzie**** prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawca lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania: ………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………….......
Ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………….
7) Zamówienie realizowane będzie przy uŜyciu pojazdów i/lub karetek spełniających
wymagania określone przez Zamawiającego w SZCZEGÓLWOYM OPISIE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA.
UWAGA:
Obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego moŜe wynikać z takich okoliczności
jak:
 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 import usług lub towarów,
 mechanizm odwróconego obciąŜenia podatkiem VAT
(JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczać zgodnie z tymi przepisami).
****) Niepotrzebne skreślić
D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
2) osobą upowaŜnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
umowy jest .....................................................................
e-mail: ………...……........………….………………….
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tel./fax: .....................................................…………….
E. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
9) .........................................................................................................................................................
10) ........................................................................................................................................................
11) .........................................................................................................................................................
12) .........................................................................................................................................................
Oferta została złoŜona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

..........................................................................
Data i podpis upowaŜnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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