Nr sprawy BZP/38/383-8/16

FORMULARZ OFERTY
Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zgodnie z § 22 regulaminu udzielania zamówień
publicznych (procedura udzielenie zamówienia dotycząca równej lub przekraczającej kwoty 2 000
euro do 30 000 euro).

CZĘŚĆ A:
Na wykonanie: dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44–330 Jastrzębie – Zdrój
REGON: 272790824, NIP: 633-10-45-778, KRS 0000048508
ll. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn: Świadczenie usługi transportu
sanitarnego bez opieki medycznej (w pozycji leżącej lub siedzącej) – powtórka BZP/38/383-8/16
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Formularza oferty.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od 18.02.2016 r. do 17.02.2019 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z
Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza oferty.
IV. WARUNKI PŁATNOŚĆI
Należność za dostarczany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną
fakturą na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby
Zamawiającego po uprzednim dostarczeniu towaru (zgodnie z art 8 ust 2 Ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403). Jako dzień zapłaty przyjmuje
się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
V. INNE WYMAGANIA:
Brak
VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 03.02.2016 r. do godz. 10:00
• pisemnie, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 JastrzębieZdrój, I p, Sekretariat (koperta zaklejona, opisana: „Procedura do 30.000 euro BZP/38/383-8/16) - nie
otwierać przed 03.02.2016 r. godz. 10:00” lub
• faksem z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) na numer 32 47 84 549
i potwierdzona pisemnie lub
• w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) e-mail:
zp@wss2.pl. i potwierdzona pisemnie.
2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie;
3. Winna być napisana w języku polskim, czytelnie;
4. Winna obejmować całość zamówienia.
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca winien zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy.
2. Wykonawca winien dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym,
umożliwiającym wykonywanie przedmiotu umowy opisanego w pkt II części A Formularza oferty, tj:

a) Wykonawca udokumentuje, że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie
pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku
wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia 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.);
b) Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu
zamówienia:
– co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie sanitarnym pacjentów bez opieki medycznej, której
wartość winna wynosić minimum 40 000,00 zł brutto,
LUB
- co najmniej 2 usługi polegające na transporcie sanitarnym pacjentów bez opieki medycznej, których
wartość winna wynosić minimum 20 000,00 zł brutto każda;
c) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował:
- co najmniej 1 pojazdem przeznaczonym do transportu sanitarnego pacjentów bez opieki
medycznej, tj. karetką typu „T”, spełniającą cechy techniczne i jakościowe określone w polskich
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom transportu
typu A) – ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony zgodnie
z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 65/2012/DSM z dnia 17 października
2012 r. do transportu pacjentów, które to zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 roku;
d) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednią ilością osób zdolnych do
wykonywania zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, tj:
- co najmniej 1 osobą - kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B*.
*) 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 2015
poz. 155);

VIII. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ELEMENTY:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy).
2. Poświadczenie od przynajmniej dwóch Zamawiających, którym Wykonawca należycie zrealizował
usługę zawierającą przedmiot zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia
opisanego w pkt II części A Formularza oferty, zgodnie z pkt VII ppkt 2b) części A.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie (w przypadku nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych,
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert),
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w literze a).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego
wykonania.
3. Wykaz pojazdów, którymi dysponuje Wykonawca w celu wykonania zamówienia, spełniając
warunki określone w pkt VII ppkt 2c) części A – według załącznika nr 4 do Formularza oferty
4. Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako
uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w związku

z ratowaniem życia 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.);
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami - według załącznika nr 5 do Formularza oferty, zgodnie z napisami pkt VII pkt 2 d).
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ:
1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana w tabeli w Formularzu cenowym (załącznik nr
2 do Formularza oferty) za całość przedmiotu zamówienia.
2. Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z tabelą umieszczoną w Formularzu cenowym
(załącznik nr 2 do Formularza oferty)
3. W Formularzu cenowym oferowanej usługi transportowej Wykonawca zobowiązany jest do:
- podania wartości brutto
- podania ceny jednostkowej brutto za 1 km (pln)
- podania aktualnej ceny paliwa jaką Wykonawca przyjął do sporządzenia oferty (pln).
4.
5.

W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
Zamówienia.
Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu
§ 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom (…) (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy,
przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1
grosza.

X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium:
1) Cena: 80%
2) Jakość usługi (wiek pojazdów): 20%
Razem 100%
1) Punkty przyznawane za podane wyżej kryterium “CENA” (C) będą liczone według następującego
wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cbad) x 100 x 80%
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich złożonych ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej

2) Punkty przyznawane za podane wyżej kryterium „JAKOŚĆ USŁUGI” (Ju) będą liczone na
podstawie średniego wieku pojazdów, jakich Wykonawca będzie używał do realizacji zamówienia.
Poprzez wiek pozjazdu Zamawiający rozumie czas od pierwszej rejestraji do chwili złożenia oferty w
niniejszym postępowaniu. Średnia, która należy wykazać dotyczy tylko samochodów, ktore zostaną
uzyte do realizacji zamóweinia, a nie całości taboru Wykonawcy.
W tym kryterium Wykonawca otrzyma następującą punktację:
a) w przypadku średniego wieku pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi do 3 lat –
Wykonawca otrzyma 10 pkt,
b) gdy średnia wieku pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi będzie się zawierała w przedziale
3-5 lat – Wykonawca otrzyma 6 pkt,
c) gdy średnia wieku pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi będzie się zawierała w przedziale
5-7 lat – Wykonawca otrzyma 3 pkt,
d) gdy średnia wieku pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi będzie się zawierała w przedziale
7-9 lat – Wykonawca otrzyma 1 pkt.
Następnie otrzymane punkty za podane kryterium “Jakość usługi” będą policzone wg następującego
wzoru:

Liczba punktów = (Wmin/W) x 100 x 20%
gdzie:
Wmin – najniższy wiek pojazdu
W – wiek pojazdu z oferty badanej

Punkty wyliczone w każdym w w/w kryterium zostana zsumowane. W ten sposób Zamawiający
uzyska ocenę końcową K. spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiajacy wybierze ofertę o
najwyższej wartości oceny końcowej K, wg poniższego wzoru:
K= C + Ju
3.
4.
5.
6.

Zamawiający dokona oceny jakości usługi na podstawie danych zawartych w załaczniku nr 4 do
Formularza oferty (tj. Wykaz posiadanych pojazdów).
Suma punktów uzyskanych w kryterium cena oraz jakość usługi będzie stanowiła całkowitą ilość
punktów oferty.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

XI. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU W SPRAWACH:
a) merytorycznych jest:
- ze strony Zamawiającego: Bernadeta Furman – oddziałowa Izby Przyjęć.
b) formalno- prawnych:
- ze strony Zamawiającego: Marta Stęchły – Referent ds. Zamówień Publicznych.
XII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Wykaz pojazdów
Załącznik nr 5 – Wykaz personelu/osób
Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług
CZĘŚĆ B
I NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
NIP ...............................................................

Regon .............................................................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego ...........................................................................
.....................................................................................................................................................................................
II. OFERUJĘ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:
Ogółem:
Cena brutto: ……………. /słownie: …………………………………………………………………………
Należność za dostarczany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną
fakturą na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby
Zamawiającego po uprzednim dostarczeniu towaru (zgodnie z art 8 ust 2 Ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403). Jako dzień zapłaty przyjmuje
się datę obciążenia rachunku bankowego Za mawiającego.
III. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY SĄ:
1.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...............................................................................................................................................

2.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...............................................................................................................................................
IV. OŚWIADCZENIA:
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze wzorem
umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny i kadrowy
niezbędny do wykonania zamówienia opisanego w pkt II część A Formularza oferty.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualnie opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 500 000.00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych
00/100) ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia tj. 36 m-cy.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona sam/przy udziale podwykonawców**
Lp.

Nazwa części zamówienia

**) niepotrzebne skreślić

V. ZAŁĄCZM DO NINIEJSZEGO FORMULARZA NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI, STANOWIĄCE
INTEGRALNĄ CZĘŚĆ :
1. ……………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………
3. .....................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................................

Miejscowość .................................................. dnia ....................................................................

....................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Transport sanitarny pacjentów (w pozycji leżącej lub siedzącej) bez opieki medycznej.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z SZACOWANYMI ILOŚCIAMI:
1. Usługa wykonywana będzie karetką typu „T” ( środek transportu sanitarnego pełniącego
cechy techniczne i jakościowe określone w polskich Normach przenoszących europejskie
normy zharmonizowane odpowiadające środkom transportu typu A) – ambulans drogowy
skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 65/2012/DSM z dnia 17 października 2012 r. do
transportu pacjentów.
2. Szacowana ilość kilometrów w okresie świadczenia usługi wynosi:
- 26 000 km.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy
bez konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb
Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym
Wykonawcą.
4. 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 wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr
32, poz. 262 z późn. zm.);
- Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 65/2012/DSM z dnia 17
października 2012 r;
- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013
r. poz. 217).
5. Wykonawca zobowiązany jest do bycia w gotowości całodobowej, przez co należy rozumieć
przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonywanie zleconej usługi 24 h na dobę, w tym również w
dni wolne od pracy, niedziele i święta.
6. Wykonawca, w przypadkach nagłych, zapewnia usługę w ciągu 30 min od czasu zgłoszenia.
7. W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportowej w ustalonym
terminie, tj. w czasie nie przekraczającym 30 minut, Zamawiający ma prawo zlecić usługę
transportową innemu podmiotowi a ewentualną różnicą wartości za usługę obciążyć
Wykonawcę.
8. W przypadku braku możliwości realizacji usług transportowych własnym pojazdem z
różnych przyczyn (np. awarii) Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie, do
niezwłocznego zabezpieczenia pojazdu zastępczego, o identycznym standardzie i
wyposażeniu, dla zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia.
9. 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.
10. Dokumentem zlecenia transportu jest zlecenie lekarskie podpisane ze strony Zamawiającego
przez: ordynatora oddziału i lekarza kierującego, a przy stanach nagłych lekarza dyżurnego.
11. 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.
12. Zlecenie na transport sanitarny powinno w szczególności zawierać dane:
- imię i nazwisko pacjenta, wiek, adres, PESEL (dla transportu pacjentów);
- rozpoznanie (kod ICD-10) oraz pozycja pacjenta w czasie transportu (dla transportu
pacjentów);
- miejsce rozpoczęcia transportu;
- miejsce przeznaczenia transportu;

- 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.
13. W sytuacji, gdy Wykonawca po otrzymaniu zlecenia i dojechaniu do miejsca rozpoczęcia
transportu nie może wykonać świadczenia objętego umową z przyczyn leżących 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:
1. Samochód:
- powinien spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w polskich Normach
przenoszących europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom transportu
typu A) – ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i
wyposażony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr
65/2012/DSM z dnia 17 października 2012 r. do transportu pacjentów,
- powinien być trwale oznaczony napisem „T”,
- powinien być wyposażonych w: sygnał dźwiękowy i świetlny.
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
należytego wykonywania usług transportu sanitarnego pacjentów (w pozycji leżącej lub
siedzącej) bez opieki medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu – Zdroju – CO NAJMNIEJ 1 POJAZD.
4. Zamawiający wymaga, aby pojazdy Wykonawcy, którymi będą świadczone usługi
transportowe:
- posiadały zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów
samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku
wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia 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.)
- były wyprodukowane nie wcześniej niż w 2010 roku;
- były sprawne technicznie - muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je
do ruchu,
- posiadały aktualnie opłacone polisy ubezpieczeniowe: OC pojazdów i NW z tytułu
odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z wykonywanymi usługami na
czas trwania umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojazdów w czystości oraz prowadzenia
regularnej dezynfekcji ich wnętrza i wyposażenia. Czynności te muszą być odnotowywane w
sposób umożliwiający ich weryfikację przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z eksploatacją pojazdów przez
Wykonawcę.
III. WYMAGANIA W ZAKRESIE OSÓB, ZA POMOCĄ KTÓRYCH BĘDZIE WYKONYWANA
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO
1. 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:
- kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii B - co najmniej 1 osoba.
2. Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby wykonujące czynność na rzecz Zamawiającego
powinny być odpowiednio ubrani i nosić identyfikatory.

IV. WYMAGANIA W ZAKRESIE POSIADANIA W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY POLISY
OC:
1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością na sumę ubezpieczenia
min. 500 000,00 zł.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody majątkowe i
osobowe powstałe w związku z wykonywaniem przez niego usług transportowych objętych
przedmiotem zamówienia, w tym za skutki spowodowane u przewożonych osób
ewentualnymi wypadkami drogowymi.
V. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO I INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu pojazdów i ich wyposażenia.
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.

Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO BEZ OPIEKI MEDYCZNEJ (W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB SIEDZĄCEJ) - POWTÓRKA
BZP/38/383-8/16

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

1.

Transport pacjentów (w pozycji leżącej lub siedzącej)
km
bez opieki medycznej

Szacowana ilość kilometrów
(36 miesięcy)

Wartość brutto
[PLN]

26 000

Razem

- Cena jednostkowa brutto za 1 kilometr w PLN ……………………………….

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 może nastąpić tylko na
podstawie akceptacji obu stron wyrażonej w aneksie do umowy, lecz nie częściej niż raz na pół roku, począwszy od półrocza następującego po dacie podpisania aneksu.

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2016 r.
……………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3
WZÓR UMOWY
UMOWA NR............/2016
zawarta w dniu ……………...2016 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:
- mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor,
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.

2.

1.

2.
3.

§1
Umowa zostaje zawarta, w wyniku postępowania BZP/38/383-8/16 na podstawie
obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego
załącznik do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015 r. Dyrektora WSS nr 2 w JastrzębiuZdroju.
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się (art.4 pkt 8).
§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi transportu sanitarnego bez opieki medycznej (w
pozycji leżącej lub siedzącej – powtórka (BZP/38/383-8/16) dla Wojewózkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy.
Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe brutto podane zostały w Załączniku nr 2 do Umowy
(Formularz cenowy). Podane ilości są maksymalnym zapotrzebowaniem Zamawiającego, które
mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy
bez konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od jednostek chorobowych
występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
(Zamawiający zastrzega, iż niewykorzystanie całej ilości/wartości umowy nie będzie mniejsze niż
30%).

5.

Przedmiot umowy winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6.

Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:

Ogółem wartość brutto: .......................................................... zł/słownie............................................
7.

Umowa zostaje zawarta na okres:

Od 18.02.2016 r. do 17.02.2019 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z
Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2.
§3
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Warunki płatności
Należność za dostarczany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo
wystawioną fakturą na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do
siedziby Zamawiającego po uprzednim dostarczeniu towaru (zgodnie z art 8 ust 2 Ustawy o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403). Jako
dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia 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 uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
Ceny jednostkowe podane w Załączniku Nr 2 do umowy (tj. Formularz cenowy) będą stałe
przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 8 pkt 2 ppkt. a) i b).
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i
związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób
trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek
czynności prawnej lub też 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, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić
upoważnienia, w tym upoważnienia 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 2007r.w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż 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 niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą
to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie naruszenia obowiązku opisanego w § 3 w pkt 5 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 pkt 6 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umowne.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 3 pkt. 6, Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% ceny ogółem wskazanej
jako brutto w § 2 pkt 6 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§4
Osoby odpowiedzialne
1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
a) ze strony Zamawiającego - Pan(i) Bernadeta Furman
(imię i nazwisko, telefon)
b) ze strony Wykonawcy - Pan(i) …………………………………………………………………….….
(imię i nazwisko, telefon)

§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
2. Zakres obowiązków wykonawcy został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy, o
którym mowa w § 2 pkt 2.
3. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli NFZ, o której mowa w § 13 pkt 7 Zarządzenia nr
57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania
dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
4. Wykonawca gwarantuje, że 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 wyposażenia (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r.
poz. 305).
5. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia
sprawnymi technicznie pojazdami i wykonywania ich z należytą starannością.
6. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić
sprawny pojazd zastępcy do ciągłości świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
7. Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia winny w szczególności:
a) posiadać OC i NNW,
b) posiadać aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne,
c) posiadać opinie sanitarna o pojeździe,
d) być utrzymane w należytym porządku,
e) być dezynfekowane po przewozie każdego pacjenta.
8. W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportu w ustalonym miejscu i
powyżej terminów, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo
zlecić usługę innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§6
Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego
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 nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w pkt 1) lit. a) do b) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5%
wartości umowy brutto.
d) w przypadku nieposiadania polisy OC w związku z wykonywaną działalnością,
Wykonawca płaci każdorazowo karę umowna w wysokości 2 000,00 zł brutto
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
3. 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 powyższym
terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
4. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§7
Polisa
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualnie opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 500 000.00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych
00/100) ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia tj. 36 m-cy. Kserokopia polisy stanowi
załącznik nr 3 do umowy.
2. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia ważnej polisy Zamawiającemu, na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania
poprzedniej polisy. Za nie terminowe przedstawienie polisy Zamawiający może naliczyć karę
umowną w wysokości określonej w § 6 pkt 1 lit. d).
3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z
niewykonywaniem lub nienależytym 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 zastrzeżeniem postanowień § 8 pkt.2
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:
1) zakresie innych podmiotów na zasobach , których Wykonawca się opierał wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu , podwykonawca wykaże spełnienie warunków
w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania dotychczasowy
podwykonawca.
2) zakresie podwykonawców wykazanych na etapie złożonej 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 6 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 powyżej 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 może nastąpić tylko na podstawie akceptacji obu stron
wyrażonej w aneksie do umowy, lecz nie częściej niż raz na pół roku, począwszy od
półrocza następującego po dacie podpisania aneksu.
b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne; jeżeli Wykonawca , w terminie 30 dni od dnia wejścia
przepisów dokonujących tych zmian złoży pisemny wniosek , a jeżeli złoży po tym
terminie – od chwili jego złożenia, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni
wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna
ten wniosek za zasadny.
2. Pierwsza waloryzacja w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne może następować po pierwszym roku realizacji umowy tj. w 2017 r.
3. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 8 pkt 2 ppkt 3 lit. b) mogą być
dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron.
4. Zmiany, o których mowa w § 8 mogą być dokonane wyłącznie w drodze aneksu do umowy (z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności).
§9
Odstąpienia od umowy
1.

W razie nie podstawienia środka transportu w uzgodnionym terminie i miejscu lub też
podstawienie środka transportu nie spełniającego wymagań określonych w niniejszej umowie

lub przepisach prawa,
natychmiastowym.

Zamawiający

ma

prawo odstąpić

od

umowy ze

skutkiem

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zrezygnować z niektórych pozycji zamówienia w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z
art. 145 ustawy PZP).

3.

Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu możne
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 może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania faktycznego
części umowy.

5.

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

1.

2.

§ 10
Wykonanie zastępcze
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 8, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi
innemu podmiotowi, a ewentualna różnicą w wartości za wykonana przez ten podmiot usługę
obciążyć Wykonawcę.
Kwota różnicy, o której mowa w pkt 1 zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 11
Postanowienia końcowe

1.

2.

3.

Zamawiający nie ponosi kosztów za tzw. zjazdy techniczne i służbowe 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 niż wykonywanie czynności wynikających z niniejszej
umowy.
Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części
zamówienia*)
L.p.
Nazwa części zamówienia

*) W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części
zamówienia - powyższy punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we
własnym zakresie.
4. Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron.
Załączniki nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 -

Zamawiający

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Kopia Polisy OC Wykonawcy.

Wykonawca

Załącznik nr 4

WYKAZ POJAZDÓW
(zgodnie z wymaganiami zawartymi w Formularzu oferty w pkt.VII pkt 2c) w części A)
Świadczenie usługi transportu sanitarnego bez opieki medycznej (w pozycji leżącej lub siedzącej)
– powtórka BZP38/383-8/16
NAZWA WYKONAWCY:
…………………………………………………………………………………………...
ADRES: ………………………………………………………………………………....

Lp.

Rodzaj
Pojazdu*

Rocznik
Pojazdu/
Rok produkcji
pojazdu

Marka
pojazdu

Liczba
pojazdów

Numer
rejestracyjny
pojazdu*

Informacje
o podstawie do
dysponowania
zasobami/pojazad
ami

1
2
*) karetka typu T
UWAGA: W razie potrzeby, niniejszą tabelę prosimy powielić i stosownie wypełnić.
*DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ KSEROKOPIE DOWODÓW
POTWIERDZONYCH „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”

REJESTRACYJNYCH

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował:
- co najmniej 1 pojazdem przeznaczonym do transportu sanitarnego pacjentów bez opieki
medycznej, tj. karetką typu „T”, spełniającą cechy techniczne i jakościowe określone w polskich
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom
transportu typu A) – ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i
wyposażony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr
65/2012/DSM z dnia 17 października 2012 r. do transportu pacjentów, które to zostały
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 roku;
Miejscowość, ................................, dnia ................ 2016 r.
……………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

WYKAZ PERSONELU/OSÓB
(zgodnie z wymaganiami zawartymi w Formularzu oferty w pkt. VII pkt 2d) w części A)
Świadczenie usługi transportu sanitarnego bez opieki medycznej (w pozycji leżącej lub siedzącej)
– powtórka BZP38/383-8/16

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………………………...
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………..
Informacja o
Specjalizacja - nazwa i stopień
Liczba osób
podstawie do
Wykształcenie - zawód
lub kategoria posiadanych
przedstawionych do dysponowania
Lp.
wykonywany *
uprawnień do prowadzenia
wykonywania usługi personelem/oso
pojazdów (dot. kierowców)
bami
1.
*) kierowca
UWAGA: W razie potrzeby, niniejszą tabelę prosimy powielić i stosownie wypełnić.
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednią ilością osób zdolnych do wykonywania
zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa:
- 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 2015 poz. 155);
Tj.:
- co najmniej 1 osoba - kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B.

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2016 r.

……………………………………………
podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG
W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT
(zgodnie z wymaganiami zawartymi w Formularzu oferty w pkt.VII pkt 2b) w części A)

Świadczenie usługi transportu sanitarnego bez opieki medycznej (w pozycji leżącej lub siedzącej)
– powtórka BZP38/383-8/16
NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………………
ADRES: ……………………………………………………………………………………………

Nazwa
Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego
posiadanie
doświadczenia

Nazwa zamówienia / zakres
składający się na przedmiot
zrealizowanego zamówienia
(Należy podać informacje na podstawie
których, Zamawiający będzie mógł
jednoznacznie stwierdzić spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu*)

Wartość usługi

Data wykonania
Podmiot, na rzecz
zamówienia
którego usługi zostały
ROZPOCZĘCIA I
wykonane
ZAKOŃCZENIA
(zgodnie z zawartą umową)

Uwaga: w przypadku większej ilości, prosimy niniejszą tabelę powielić i stosownie wypełnić.
* W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, zadanie o
charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia:
– co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie sanitarnym pacjentów bez opieki medycznej, której
wartość winna wynosić minimum 40 000,00 zł brutto,
LUB
- co najmniej 2 usługi polegające na transporcie sanitarnym pacjentów bez opieki medycznej, których
wartość winna wynosić minimum 20 000,00 zł brutto każda;

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2016 r.
……………………………………………
podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

