
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach sp. z o.o.

 
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290         
Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33.720.000,00 zł

Świętochłowice,  dn. 04.12.2017 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: …………………………..                                           38/ZA/17

przedmiot zamówienia publicznego: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony  na
usługi transportu sanitarnego.

wymagany czas realizacji zamówienia:   …......                     od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
        
                                                                          
termin składania ofert:…………………………                                12.12.2017 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert:……………………………                              12.12.2017 r. godz. 10:30

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska
38, Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pokój nr 19.

miejsce otwarcia ofert:  Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska
38, sala konferencyjna – pokój nr 17.



osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

w zakresie procedury przetargowej:
fax. 32/ 245 34 40 e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

- Jacek Drażyk

w zakresie przedmiotu zamówienia:
fax. 32/ 245 34 40 e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

- Irena Proczek

                                
kryteria oceny ofert: 

cena    -       90%
termin płatności    -       10%

  

postępowanie prowadzone jest   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.).

załączniki:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2. Wzór umowy  - Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku  podstaw  do wykluczenia - Załącznik nr 3.
4. Wykaz wykonanych-wykonywanych dostaw  - Załącznik nr 4.
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5



Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo Zamówień
Publicznych,  w trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  zamówienia  poniżej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

Usługi transportu sanitarnego

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako
przewóz  pacjentów  (przekazanie  pacjenta  do  innej  placówki  leczniczej,  transport  w  stanie
zagrożenia życia, transport do domu, konsultacje, badania diagnostyczne itp.) przez całą dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały okres trwania umowy.

Przedmiot zmówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) ko-
dami:

60.13.00.00 - 8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Zakres zamówienia obejmuje 3 pakiety - Załącznik nr 1.

Pakiet I – Przewóz pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 6 miesiąca życia karetką  typu „P”
lub  „S”  z  zespołem  wyjazdowym  (w  zależności  od  zlecenia),  zgodnie  z  wymaganiami
dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w rozdziale 3 SIWZ.

Pakiet  II  –  Przewóz  dzieci  poniżej  6  miesiąca  życia  karetką  typu  „N”,  zgodnie  z
wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w rozdziale 3 SIWZ.

Pakiet  III  –  Przewóz  materiałów  biologicznych  i  innych  typu  „T”,  zgodnie  z
wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w rozdziale 3 SIWZ.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przewóz pacjentów dorosłych i dzieci karetką odpowiedniego typu
z zespołem wyjazdowym.
Transport  sanitarny  obejmował  będzie  przewóz  karetką  odpowiedniego  typu  pacjentów
Zamawiającego w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
Świadczenie usług transportu sanitarnego odbywać się będzie z siedziby Zamawiającego do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego i z powrotem do siedziby Zamawiającego – w zależności od
zlecenia.
Usługa transportu świadczona będzie niezwłocznie. 
Usługa dostępna będzie całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
Transporty  powinny  nastąpić  trasą  optymalną  -  to  znaczy  najkrótszą  i  najszybszą  w  danych
warunkach komunikacyjnych.
Osoby wykonujące  usługi  transportu sanitarnego winny posiadać  odpowiednią  odzież  ochronną
oraz identyfikatory, umożliwiające ich identyfikację.
Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych ze zjazdem pojazdu w sytuacji awarii, oraz dojazdu
pojazdu zastępczego w takich przypadkach.



Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych  z eksploatacją  pojazdów wykorzystywanych  do
transportu sanitarnego i medycznego, przewozu osób.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  skutki  powstałe  w  wyniku  wypadków  w  czasie
wykonywania transportów medycznych.
Wykonawca musi posiadać co najmniej jedne nosze o nośności min. 200 kg

Wymagania dotyczące zespołów:

Karetka typu „P”

Skład zespołu
Co  najmniej  dwie  osoby  uprawnione  do  wykonywania  medycznych
czynności ratunkowych i pojazd

Wymagania dot. 
personelu karetki

Zespół podstawowy w składzie co najmniej dwie osoby uprawnione do
wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka
systemu lub ratownik medyczny (zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.
U. 2016 poz. 1868)

Kierowca  musi  spełniać  wymagania  w  stosunku  do  kierujących
pojazdami uprzywilejowanymi

Wymagania dot. 
pojazdu

Każdorazowo usługa będzie  wykonywana z użyciem specjalistycznego
pojazdu,  odpowiednio  wyposażonego,  oznakowanego,  sprawnego
technicznie i posiadającego wymagane prawem świadectwa dopuszczenia
do  ruchu,  aktualne  badania  techniczne,  ubezpieczenie  komunikacyjne
OC,  NW,   spełniającego  cechy  techniczne  i  jakościowe  określone  w
Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Pozostałe wymagania
Przybycie  zespołu  „P”  do  miejsca  wezwania  w  czasie  wskazanym  w
zleceniu,  nie  dłuższym niż  30  minut  od zgłoszenia  lub na zlecenia
planowe w terminie ustalonym z Zamawiającym

Karetka typu „S”

Skład zespołu
Co  najmniej  trzy  osoby  uprawnione  do  wykonywania  medycznych
czynności ratunkowych i pojazd (karetka)

Wymagania dot. 
personelu karetki

Zespół specjalistyczny w składzie co najmniej trzy osoby uprawnione do
wykonywania  medycznych  czynności  ratunkowych,  w  tym  lekarz
systemu oraz pielęgniarka  systemu lub ratownik medyczny (zgodnie z
art.  36 ust.  1 pkt  1 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2016 poz. 1868)

Kierowca  musi  spełniać  wymagania  w  stosunku  do  kierujących
pojazdami uprzywilejowanymi

Wymagania dot. 
pojazdu

Każdorazowo usługa będzie  wykonywana z użyciem specjalistycznego
pojazdu,  odpowiednio  wyposażonego,  oznakowanego,  sprawnego
technicznie i posiadającego wymagane prawem świadectwa dopuszczenia
do  ruchu,  aktualne  badania  techniczne,  ubezpieczenie  komunikacyjne
OC,  NW,   spełniającego  cechy  techniczne  i  jakościowe  określone  w
Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Pozostałe wymagania
Przybycie  zespołu  „S”  do  miejsca  wezwania  w  czasie  wskazanym  w
zleceniu,  nie  dłuższym niż  30  minut  od zgłoszenia  lub na zlecenia
planowe w terminie ustalonym z Zamawiającym



Karetka typu „N”

Skład zespołu
Co  najmniej  trzy  osoby  uprawnione  do  wykonywania  medycznych
czynności ratunkowych i pojazd (karetka)

Wymagania dot. 
personelu karetki

Zespół specjalistyczny w składzie co najmniej trzy osoby uprawnione do
wykonywania  medycznych  czynności  ratunkowych,  w  tym  lekarz
systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Kierowca  musi  spełniać  wymagania  w  stosunku  do  kierujących
pojazdami uprzywilejowanymi

Wymagania dot. 
pojazdu

Każdorazowo usługa będzie  wykonywana z użyciem specjalistycznego
pojazdu,  odpowiednio  wyposażonego,  oznakowanego,  sprawnego
technicznie i posiadającego wymagane prawem świadectwa dopuszczenia
do  ruchu,  aktualne  badania  techniczne,  ubezpieczenie  komunikacyjne
OC,  NW,   spełniającego  cechy  techniczne  i  jakościowe  określone  w
Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Pozostałe wymagania
Przybycie  zespołu  „N”  do miejsca  wezwania  w  czasie  wskazanym  w
zleceniu,  nie  dłuższym niż  30  minut  od zgłoszenia  lub na zlecenia
planowe w terminie ustalonym z Zamawiającym

Karetka typu „T”

Skład zespołu Kierowca lub kierowca i sanitariusz i pojazd (karetka)

Wymagania dot. 
personelu karetki

Kwalifikacje sanitariusza zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia  20  lipca  2011  r.  w  sprawie  kwalifikacji  wymaganych  od
pracowników  na  poszczególnych  rodzajach  stanowisk  pracy  w
podmiotach leczniczych (Dz. U. 2011 nr 151 poz. 896) 

Kierowca  musi  spełniać  wymagania  w  stosunku  do  kierujących
pojazdami uprzywilejowanymi

Wymagania dot. 
pojazdu

Każdorazowo usługa będzie  wykonywana z użyciem specjalistycznego
pojazdu,  odpowiednio  wyposażonego,  oznakowanego,  sprawnego
technicznie i posiadającego wymagane prawem świadectwa dopuszczenia
do  ruchu,  aktualne  badania  techniczne,  ubezpieczenie  komunikacyjne
OC,  NW,   spełniającego  cechy  techniczne  i  jakościowe  określone  w
Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Pozostałe wymagania
Przybycie  zespołu  „T”  do  miejsca  wezwania  w  czasie  wskazanym  w
zleceniu,  nie  dłuższym niż  60  minut  od zgłoszenia  lub na zlecenia
planowe w terminie ustalonym z Zamawiającym

Wymagania dotyczące środków transportu (pojazdów). Pojazd musi spełniać:

1. Wymogi Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.
2016 poz. 1868 t.j.).

2. Wymogi  Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane  dotyczące
wyposażenia medycznego:
a) PN – EN 1789 2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe.
b) PN – EN 1865-1:2010, PN – EN 1865-2:2010, PN – EN 1865-3:2010, PN – EN 1865-

4:2010, PN – EN 1865-5:2010 – wymogi dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego
służącego do przemieszczania pacjenta, stosowane w ambulansach drogowych



c) Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 12/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 14 marca 2011 r.

3. Wykonawca musi posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów
samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych po-
jazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1
pkt 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260 t.j.
z późn. zm.)

4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług będącym przedmiotem zamówienia spraw-
nymi technicznie pojazdami i wykonania ich z należytą starannością. W przypadku awarii pojaz-
du Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sprawny pojazd zastępczy do
zachowania ciągłości świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia, spełniający wyma-
gania opisane w SIWZ

5. Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia winny:
1. posiadać ubezpieczenie OC;
2. posiadać aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne;
3. posiadać opinię sanitarną o pojeździe, dla pojazdów przeznaczonych do realizacji zadań oraz

włączanych  do  użytkowania  w  trakcie  trwania  umowy  (przed  ich  włączeniem  do
użytkowania);

4. być utrzymane w należytym porządku;
6. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na żądanie Zamawiającego dowody aktualnych prze-

glądów środków transportu, serwisu i przeglądów okresowych, zezwoleń dopuszczających po-
jazd do ruchu jako uprzywilejowany.

7. Wykonawca ma obowiązek dokonać we własnym zakresie dezynfekcji  pojazdu po przewozie
każdego pacjenta.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w wyroby medyczne,
sprzęt i inne materiały niezbędne do udzielania świadczeń w ramach umowy.

9. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na żądanie Zamawiającego aktualne dowody dopusz-
czenia aparatury / sprzętu do stosowania w ochronie zdrowia.

10. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę numeru wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego Wojewodę.

Wymagania dotyczące realizacji transportów:

1. Transport  wykonywany będzie na podstawie zleceń lekarskich,  zgłaszanych telefonicznie lub
drogą elektroniczną przez pracownika Zamawiającego.

2. Usługa rozpoczyna się w momencie odbioru pacjenta z miejsca określonego w zleceniu a kończy
się w miejscu docelowym, określonym w zleceniu lub w momencie powrotu z pacjentem (w
przypadku zaplanowanego w zleceniu powrotu).

3. Wykonawca zapewni transportowanym pacjentom niezbędną pomoc medyczną oraz wszelkie
działania  służące  uzyskaniu  najlepszego  efektu  zdrowotnego  lub  samopoczucia  w  trakcie
przewozu.

4. Wykonawca nie może pobierać od transportowanych pacjentów lub ich opiekunów czy innych
podmiotów opłat z tytułu realizowanego świadczenia.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę doznaną przez pacjenta, na skutek realizowania
transportu środkiem nieadekwatnym do wskazań medycznych wynikających ze stanu pacjenta

6. Zespół  zobowiązany  jest  do  pomocy  pacjentom przy  wsiadaniu  i  wysiadaniu  z  pojazdu;  w
przypadku  pacjentów  leżących  obsługa  karetki  zapewnia  transport  na  noszach/krzesełku
kardiologicznym/desce ortopedycznej z miejsca rozpoczęcia zlecenia do miejsca docelowego.

7. Zamawiający dopuszcza obecność członka rodziny/ opiekuna pacjenta podczas jego transportu,
po umieszczeniu adnotacji „+ OSOBA TOWARZYSZĄCA” lub danych opiekuna w zleceniu na
transport.



8. Rozplanowanie  transportu  leży  w  gestii  Wykonawcy,  który  winien  zrealizować  usługę  
w określonym czasie najbliższą możliwą drogą.

9. Transport materiału biologicznego wymaga specjalnych warunków przewozu:
a) materiał  do  badań  musi  być  transportowany  w  odpowiednim  szczelnie  zamkniętym

pojemniku z opisem dot. zawartości
b) osoba transportująca zobowiązana będzie do monitorowania temperatury w pojemniku
c) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  do  przedłożenia  na  żądanie  Zamawiającego  dowodów

monitorowania temperatury w pojemniku.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień zamówień z art. 67 ust 1 pkt 6)

Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Rozdział  4.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/-ów w przypadkach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. spełniają warunki udziału w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej

W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi oświadczenie o posiadaniu
opłaconej  polisy  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 300 000,00 zł.

c) zdolności technicznej lub zawodowej

W celu  spełnienia  powyższego  warunku Wykonawca  obowiązany jest  przedstawić  wykaz
wykonanych / wykonywanych  minimum 3 usług (rozumianych jako wykonanie umowy w
całości  lub  części)  polegających  na  świadczeniu  usług  transportu  sanitarnego,  w  okresie
ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem wartości,  przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców.

3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy

4. Jeżeli wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,
niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków,  zobowiązany  jest
oświadczyć  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów



do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy
wykonywaniu zamówienia.

Ocena  spełnienia  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia/nie  spełnia”
w oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach,  jakie  mają  dostarczyć
Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  i wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Rozdział 5. Podstawy wykluczenia.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Z postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  wykluczy także  Wykonawcę/ów
w następujących  przypadkach  -  wybrane  przez  Zamawiającego  przesłanki  wykluczenia
fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:
 w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
z późn.zm.)  lub  którego  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem  wykonawcy,  który  po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.);

 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość,  w szczególności  gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania  lub
rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

 który,  z przyczyn  leżących  po jego stronie,  nie  wykonał  albo nienależycie  wykonał
w istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub
umowę koncesji,  zawartą  z  zamawiającym,  o którym mowa w art.  3 ust.  1 pkt  1-4
ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

 który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  co  Zamawiający  jest  w stanie  wykazać  za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
wart.  24  ust.  1  pkt  15  ustawy,  chyba  że  Wykonawca  dokonał  płatności  należnych
podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z
odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące  porozumienie  w  sprawie  spłaty  tych
należności.

Rozdział  6.  Oświadczenia  i  dokumenty wymagane od Wykonawców w celu  potwierdzenia
spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu,  wykazania  braku podstaw do wykluczenia
z     postępowania  oraz  potwierdzenia,  iż  Wykonawca  posiada  uprawnienia  do  wykonania
określonej działalności lub czynności 

1. W celu  potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu
wskazanych w Rozdziale  4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania
winien złożyć następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1;
b) wykaz wykonanych / wykonywanych  minimum 3 usług (rozumianych jako wykonanie

umowy w całości lub części) polegających na świadczeniu usług transportu sanitarnego,
w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres



prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  z  podaniem  wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – Załącznik nr 4. Zamawiający będzie żądał
przedstawienia  dokumentów potwierdzających,  że dostawy zostały wykonane  lub są
wykonywane należycie.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Zamawiający
wymaga przedłożenia  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  – Załącznik nr 3.

3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11
Ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie interneto-
wej informacji  z otwarcia ofert,  tj. informacji,  o których mowa w art.  86 ust.  5 Ustawy),
oświadczenie  o przynależności  lub braku przynależności  do tej  samej  grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – Załącznik nr 5. Wraz ze złożeniem oświad-
czenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy należący do tej samej grupy kapi-
tałowej i składający oferty w tym samym postępowaniu zobowiązani są do wykazania, że ist-
niejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

4. Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona
w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale
lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.

5. W celu potwierdzenia,  że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić w ofercie:

a) Oświadczenie,  że  personel  posiada  kwalifikacje  oraz  uprawnienia  niezbędne  do
wykonywania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. 

b) Oświadczenie  stwierdzające  zgodność  budowy  ambulansów  wymienionych  w
ofercie,  z  wymaganiami  normy  PN-EN  1789  dla  ambulansów  ratunkowych.
(Zamawiający  będzie  żądał  kopii  dokumentacji  stwierdzającej  zgodność  budowy
ambulansów.  Dokumenty  powinny  mieć  formę   deklaracji  zgodnie  z   PN-EN
ISO/IEC 17050-1)

6. Zgodnie  z  art.  24  aa  ust.  1  ustawy  PZP,  Zamawiający  przewiduje  w  niniejszym
postępowaniu, możliwość  dokonania  najpierw  oceny  ofert,  a  następnie  zbadanie,  czy
wykonawca   którego   oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki  udziału w postępowaniu;

7. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części
polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych:

a) wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  musi
udowodnić  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie  będzie  dysponował
niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na czas realizacji zamówienia;

b) udostępnione zasoby pozwolą na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków
udziału  w  postępowaniu  oraz  nie  zajdą  wobec  podmiotów  udostępniających
podstawy wykluczenia,  o  których  mowa  w art.  24  ust.  1  pkt  13-22  oraz  ust.  5
Ustawy;

c) podmioty  udostępniające  zrealizują  usługi,  do  realizacji  których  udostępnione
zasoby są wymagane.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,  wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie
aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1:



a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
c) brak podstaw wykluczenia

9. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania
o udzielenie  zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich, lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu lub spełniają  warunki udziału w postępowaniu,  a jeżeli  zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych dokumentów

10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń
lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w art.  25  ust.  1,  lub
innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub
dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego
wątpliwości,  Zamawiający wzywa do ich złożenia,  uzupełnienia  lub poprawienia  lub do
udzielania  wyjaśnień  w terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo ich  złożenia,
uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

   
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, po-
świadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumen-
tu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 7. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  Wykonawcy

ustanawiają  pełnomocnika  do reprezentowania  ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa
w pkt 1.

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 8. Udział w postępowaniu podwykonawców

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraź-

nie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu pod-
wykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt
formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie za-
mierza  wykonywać  zamówienia  przy  udziale  podwykonawców,  należy  wpisać  w formularzu
„nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypeł-
niony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj.
bez udziału podwykonawców.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wyko-
nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania speł-
niania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiają-



cemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie po-
stępowania o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Rozdział 9. Informacja o przewidywanych zamówieniach z art. 67 ust 1 pkt 6)

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień z art. 67 ust 1 pkt 6)

Rozdział 10. Procedura sanacyjn  a –samooczyszczenie

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust.  5  (podstawy fakultatywne,  wskazane przez  Zamawiającego w rozdziale  5 SIWZ),  może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności,  w szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody wyrządzonej  przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym,  zadośćuczynienie pieniężne 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  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec  Wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.

2.  W  celu  skorzystania  z  instytucji  „samooczyszczenia”,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
wypełnienia stosownych rubryk w Formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy
do złożenia dowodów.

3. Wykonawca nie  podlega wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając wagę i  szczególne
okoliczności  czynu  Wykonawcy,  uzna  za  wystarczające  dowody  przedstawione  dowody,  o
których mowa w ust. 1 za wystarczające.

Rozdział 11. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami 

Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informa-
cji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty
faksem lub drogą elektroniczna – e-mail (zaopatrzenie@zoz.net.pl), a każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powin-
ni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną
ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.
Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
(www.zoz.net.pl) informacje dotyczące:

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach.
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.zoz.net.pl

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl


- w zakresie procedury postępowania - Jacek Drażyk, fax. 32/ 245 34 40, e-mail 
zaopatrzenie@zoz.net.pl

- w zakresie przedmiotu zamówienia – Irena Proczek, fax. 32/ 245 34 40, e-mail 
zaopatrzenie@zoz.net.pl.

Rozdział 12. Przygotowanie oferty

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  lub   nienależyte wykonanie zamówienia. 
Oferta  winna  być  złożona  z  zachowaniem  formy  pisemnej  w  języku  polskim  pod  rygorem
nieważności.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku  obcym  należy  składać  zgodnie
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca
może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Zamawiający  wymaga,  aby każda  zapisana  strona  oferty  była
ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana. 
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy
złożyć  na  formularzu  ofertowym  -  Załącznik  nr  1,  wraz  z  pisemnym  oświadczeniem  o
zaakceptowaniu warunków umowy zgodnych ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w ni-
niejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania
zobowiązań  w imieniu  Wykonawcy.  Umocowanie  do  złożenia  oferty  winno  być  dołączone  do
oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób: nazwa i adres
Wykonawcy z dopiskiem:

,,Usługi transportu sanitarnego – postępowanie nr 38/ZA/17
Nie otwierać przed 12.12.2017 r. g. 10.30”

Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  co, do których
Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,  o  których  mowa w art.  86  ust.  4
ustawy.  Dokumenty  zawierające  tajemnicę  przedsiębiorstwa  należy  złożyć  w  nieprzezroczystej
zamkniętej kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową.”.
W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  wykaże,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna
zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.            
W  przypadku  braku  powyższego  zapisu,  Zamawiający  uzna,  że  wszystkie  informacje  złożone
w ofercie są w pełni jawne. 

Rozdział 13  .   Sposób obliczenia ceny oferty

Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
Oferowana cena powinna być skalkulowana w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu przedmiotu
zamówienia.
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Rozdział 14. Informacje dotyczące wadium

Zamawiający w postępowaniu nie wymaga wpłacenia wadium.

Rozdział 15. Język postępowania

Postępowanie  jest  prowadzone  w  języku  polskim.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Rozdział 16. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
sp.  z  o.o.,  ul.  Chorzowska  38  –  Sekcja  Zaopatrzenia  i  Zamówień  Publicznych-  pok.  nr  19  w
terminie do 12.12.2017 r. godz. 10:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział 17. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2017 r. godz. 10:30. w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38- pok. nr 17 (sala konferencyjna).
Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków
płatności  zawartych  w  ofertach  oraz  poda  wysokość  kwoty  przeznaczonej  na  sfinansowanie
zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej  www.zoz.net.pl
informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w

ofertach

Rozdział 18.   Środki ochrony prawnej

1. Zasady,  terminy oraz sposób korzystania  ze środków ochrony prawnej  szczegółowo regulują
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz po-
niósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również orga-
nizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej,
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:
a) Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie  5 dni od dnia publikacji  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 ppkt. a) i b) wnosi się w terminie

http://www.zoz.net.pl/


5 dni od dnia, w który powzięto lub przy zachowaniu należytej  staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zama-
wiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której za-
rzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwo-

łania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa  się,  iż  Zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania  przed  upływem
terminu do jego wniesienia,  jeżeli przesłanie jego kopii  nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
a) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli prze-
pisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub
dniach wolnych od pracy.

b) Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiające-
go za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie  7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocz-
towej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

c) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podej-
mowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopa-
da 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

d) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia
w całości lub w części.

e) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami..

Rozdział 19. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty komisja  przetargowa będzie kierować się następującymi
kryteriami:



Kryterium

1. cena 

2. termin płatności

Waga (%)

      90 %

      10 %

        
Oferty nie odrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zamawiający będzie oceniał według
następujących kryteriów i wag:

Kryterium 

1. cena  brutto – 90%

Oferta o najniższej cenie otrzyma 90 pkt      

Cena  brutto najniższa wśród ofert 
------------------------------------------ x 90 pkt. 
Cena  brutto  badanej oferty        

     2.  termin płatności – 10%

Oferta z terminem płatności – 30 dni otrzyma 0 pkt;
Oferta z terminem płatności – 40 dni otrzyma 2 pkt;
Oferta z terminem płatności – 50 dni otrzyma 5 pkt;
Oferta z terminem płatności – 60 dni otrzyma 10 pkt

Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Rozdział 20.  Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych  dokonanych

poprawek,
- inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków

Zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  niezwłocznie  zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 21. Termin związania  ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. 
Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania
ofertą,  z  tym,  że  Zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3 dni  przed  upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 22. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wyko-
nawców, którzy złożyli oferty, o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo

adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz



nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonaw-
ców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację;

2. Wykonawcach,  których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  a w przypad-
kach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia;
4. Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do ko-

lejnego etapu negocjacji lub dialogu;
5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów;
6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów;
7. unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa wyżej  w pkt  1,  również  na stronie  internetowej  Zamawiającego  www.zoz.net.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 Ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
oferty,  jeżeli  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane Wykonawcy
przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej.  Jeżeli  zawiadomienie  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty  zostało  przesłane  w inny sposób niż  wyżej  wymieniony  Zamawiający
zawiera  umowę w sprawie  zamówienia  publicznego w terminie  10 dni.  Jeżeli  w postępowaniu
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  w/w  terminów.  Może  to  uczynić  również
w przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 Ustawy.

Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w sprawie
zamówienia  publicznego,  Zamawiający  na  podstawie  art.  94  ust.  3  Ustawy  wybiera  ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny,  chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

Rozdział 23. Tryb udzielania wyjaśnień

Pan Jacek  Drażyk  -  fax.  32/  245 34 40,  mail:  zaopatrzenie@zoz.net.pl  w zakresie  procedury
przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00.
Pani  Irena  Proczek  -  fax.  32/  245 34 40,  mail:  zaopatrzenie@zoz.net.pl w zakresie  przedmiotu
zamówienia w godzinach od 12:00 do 14:00.

Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyja-
śnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie póź-
niej niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli  wniosek o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  wpłynął  po
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosków
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
http://www.zoz.net.pl/


Treść  zapytań  wraz z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje  Wykonawcom,  którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza
na  stronie internetowej www.zoz.net.pl.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający
przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  Specyfikację  Istotnych
Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.

Jeżeli  zmiana  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  prowadzi  do  zmiany  treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej  www.zoz.net.pl. Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje
się odpowiednio.

Świętochłowice, dnia 04.12.2017 r.

Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdził:
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy
nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:
adres e-mail:
nr NIP:

nr REGON:

Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorstwem            [  ] TAK       [  ] NIE

Pakiet I - Przewóz pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 6 miesiąca życia karetką  typu „S” lub „P” z zespołem wyjazdowym (w zależności
od zlecenia)

Karetki typu „P” i „S”
Przewidywana 

wartość
Jednostka Cena jedn. netto Wartość netto VAT % Wartość brutto

Przewidywana odległość 12000 km

Liczba godzin z zespołem
wyjazdowym „P”

200 h

Liczba godzin z zespołem
wyjazdowym „S”

340 h

RAZEM X



Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie
dotyczy”):

…........................................................................................................................................................................................…...........................................
(dane podwykonawcy, zakres)

Treść     oświadczenia     Wykonawcy:  

Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr  2 do  SIWZ) wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się -  w przypadku  wyboru naszej  oferty  - do zawarcia umowy o niniejszej  treści w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu 1: …...........................złotych netto

słownie: …...................................................................................................... 

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu 1: …............................złotych brutto

słownie: ….....................................................................................................

Termin płatności faktur ….. dni od daty otrzymania faktury.
….............………………………………..

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy
nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:
adres e-mail:
nr NIP:

nr REGON:

Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorstwem            [  ] TAK       [  ] NIE

Pakiet II - Przewóz dzieci poniżej 6 miesiąca życia karetką typu „N” z zespołem wyjazdowym

Karetka typu „N”
Przewidywana 

wartość
Jednostka Cena jedn. netto Wartość netto VAT % Wartość brutto

Przewidywana odległość 1000 km

Liczba godzin z zespołem
wyjazdowym

50 h

RAZEM X

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie
dotyczy”):

…........................................................................................................................................................................................…...........................................
(dane podwykonawcy, zakres)



Treść     oświadczenia     Wykonawcy:  

Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr  2 do  SIWZ) wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się -  w przypadku  wyboru naszej  oferty  - do zawarcia umowy o niniejszej  treści w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu 1: …...........................złotych netto

słownie: …...................................................................................................... 

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu 1: …............................złotych brutto

słownie: ….....................................................................................................

Termin płatności faktur ….. dni od daty otrzymania faktury.
….............………………………………..

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy
nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:
adres e-mail:
nr NIP:

nr REGON:

Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorstwem            [  ] TAK       [  ] NIE

Pakiet III – Transport materiałów biologicznych i innych typu „T”

Karetka typu „N”
Przewidywana 

wartość
Jednostka Cena jedn. netto Wartość netto VAT % Wartość brutto

Przewidywana odległość 2000 km

RAZEM X

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie
dotyczy”):

…........................................................................................................................................................................................…...........................................
(dane podwykonawcy, zakres)



Treść     oświadczenia     Wykonawcy:  

Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr  2 do  SIWZ) wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się -  w przypadku  wyboru naszej  oferty  - do zawarcia umowy o niniejszej  treści w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu 1: …...........................złotych netto

słownie: …...................................................................................................... 

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu 1: …............................złotych brutto

słownie: ….....................................................................................................

Termin płatności faktur ….. dni od daty otrzymania faktury.
….............………………………………..

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta  dnia …………….2017 r. w Świętochłowicach

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego 
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwaną dalej Zamawiającym

a 

……………………………………………

NIP: ……………………………….. , REGON: …………………………….

reprezentowanym przez:

……………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

§1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu
nieograniczonego” zgodnie z  regulacjami  Ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.), opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu ……………...2017 r. na dostawę usługi transportu sanitarnego

Zgodnie z ofertą z dnia …………………….2017 r.
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy

§2

1.  Zakres   świadczonych   usług   obejmuje   podstawienie   sprawnych   technicznie   pojazdów
posiadających  ważne  przeglądy  techniczne  i  ubezpieczonych  w  zakresie  OC  i  NW  wraz
z  kierowcą  legitymującym  się  wszelkimi  wymaganymi  uprawnieniami  do  kierowania
wskazanymi pojazdami na wezwanie Izby Przyjęć lub lekarza dyżurnego według potrzeb.

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  korzystania  z  pojazdów  skonstruowanych  i  wyposażonych
zgodnie z obowiązującymi  Polskimi Normami PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług transportu sanitarnego całodobowo, w
przypadku  zgłoszenia  zlecenia  przez  Zamawiającego  obejmującego  teren  województwa



śląskiego oraz  w terminie  wyznaczonym przez  Zamawiającego,  gdy zlecenie  dotyczy terenu
poza województwem. 

4. W przypadku braku możliwości wykonania zlecenia transportu przez Wykonawcę, Zamawiający
zleci  transport  innej  firmie  specjalizującej  się  w  usługach  transportu  sanitarnego,  a  różnicą
pomiędzy  wynagrodzeniem,  które  przysługiwałoby  Wykonawcy  w  razie  wykonania  usługi
danego  transportu  a  wysokością  kosztów  poniesionych  przez  Zamawiającego  obciąży
Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Wykonawca  oświadcza,  że  wykona  przedmiot  umowy z  najwyższą  starannością  i  bierze  na
siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przewożonym osobom oraz osobom trzecim.

6. Czas oczekiwania na usługę transportu Strony ustalają na:
 30 minut od wskazanego terminu rozpoczęcia usługi transportu dla karetek „P” i „S”
 60 minut od wskazanego terminu rozpoczęcia usługi dla karetki „T”

§3

1. Czas trwania umowy od dnia 01.01.2018 r. do  dnia  31.12.2018 r.
2. Zamawiający będzie zgłaszał zlecenie transportu pod numer telefonu: …………........................
3. Zlecenie na konkretną usługę transportu musi być potwierdzone na piśmie wg wzoru określonego

w  załączniku  nr  2  do  umowy i  winno zawierać  określenie  rodzaju  transportu  oraz  termin
wykonania usługi z czasem jej rozpoczęcia.

§4

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy do maksymalnej kwoty: 
               netto ………………….zł (słownie: ………………..złotych)
               brutto …………………zł (słownie: ………………..złotych)
2.  Rzeczywisty  koszt  brutto  przedmiotu  umowy  będzie  iloczynem  ilości  wykonanych  usług

z przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy i cen jednostkowych na poszczególną
usługę zawartych w załączniku nr 1 do umowy – Formularzu ofertowym.

3. Zamawiający ma prawo nie wyczerpać pełnej kwoty usługi wskazanej w ust. 1 bez roszczeń
Wykonawcy z tego tytułu.

§5

Wykonawca zobowiązuje się,  iż  ceny wymienione  w załączniku nr  1  – Formularzu  ofertowym
przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy nie zmienią się.

§6

1. Strony przyjmują miesięczny system rozliczania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy

przelewem na konto Wykonawcy w ciągu …... dni od daty otrzymania faktury. Faktura będzie
wystawiona w języku polskim.

3. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu miesiąca, w którym wykonywał przedmiot umo-
wy na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego raportu wyjazdów w danym miesiącu
(załącznik nr 3).

§7

Z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  oraz  za  odstąpienie  lub
wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  5% wartości  brutto  przedmiotu  umowy
określonej w §4 ust. 1.

§8



1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
a) nie  rozpoczęcia,  opóźnienia  w  rozpoczęciu  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę

dających  podstawę do uzasadnionego  przewidywania,  że  nie  będzie  on  realizowany
zgodnie z warunkami umowy a nie rozpoczęcie, opóźnienie w rozpoczęciu przedmiotu
umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca.
Zaistnienie  wskazanych  okoliczności,  zwalnia  Zamawiającego od obowiązku zapłaty
Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
c) zaprzestania  prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez  Wykonawcę,  wszczęcie

likwidacji Wykonawcy,
2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 1 miesiąca od dnia

w którym powziął informację o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwa  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od umowy w terminie  30  dni  od
powzięcia  wiadomości  o tych  okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  przedmiotu  umowy.
Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie
może żądać odszkodowania.

4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 lit  b, c odstąpienie od umowy dotyczy
jedynie  niewykonanej  części  umowy i  w stosunku do niej  nie  wywołuje  skutku wstecznego
(skutek ex nunc).

5. Odstąpienie  od  umowy  będzie  dokonane  na  piśmie  z  podaniem  przyczyn  odstąpienia  i
wskazaniem terminu odstąpienia.

6. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia. 
7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z

innych tytułów niż odstąpienie od umowy.

§9

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
)a opóźnienia,  przerwy  w  realizacji  przedmiotu  umowy,  z  przyczyn,  za  które  ponosi

odpowiedzialność  Wykonawca,  dających  podstawę  do  uzasadnionego  przewidywania,  że
przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w terminie określonym w umowie, 

)b realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową,
rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

)c jeżeli  Wykonawca  powierzy  realizację  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  podmiotowi
trzeciemu bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

)d narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
)e gdy  Zamawiający  po  pozyskaniu  informacji  o  niekorzystnej  sytuacji  ekonomiczno-

finansowej Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do
jej  wyjaśnienia  nie  uzyskał  gwarancji,  udokumentowanego  wiarygodnego  zapewnienia
prawidłowego wykonania umowy.

2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni

od dnia jej wypowiedzenia.



§10

W przypadkach określonych w §9 ust. 1 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wyko-
nania wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. 

§11

1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę,
b) zmiany stawki podatku VAT,
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie siły wyższej lub przedłużającej

się nadmiernie procedury udzielenia nowego zamówienia w procedurze otwartej;
d) nastąpiło  niemożliwe  do  przewidzenia  na  etapie  składania  oferty  zwiększenie

zapotrzebowania  na  usługi  transportu  sanitarnego  lub  wystąpienie  innych  sytuacji
nieprzewidzianych  w  trakcie  jej  realizacji,  których  Zamawiający  działając  z należytą
starannością nie mógł przewidzieć

e) zastąpienia Wykonawcy,  któremu Zamawiający udzielił  zamówienia,  nowym wykonawcą
w wyniku połączenia,  podziału,  upadłości,  restrukturyzacji  lub nabycia  dotychczasowego
Wykonawcy lub  jego przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy wykonawca  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w SIWZ lub
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  lub przekształcenie Wykonawcy
będącego  następstwem  sukcesji  uniwersalnej,  w  związku  z sukcesją  generalną,
dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie
z obowiązującymi  przepisami  prawa.  Przekształcony  Wykonawca  musi  nadal  spełniać
warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  nie  mogą  zachodzić  wobec  niego  podstawy
wykluczenia wskazane w SIWZ;

f) wydłużenia  terminu  trwania  umowy  jeżeli  kwota  określona  w  §4  ust.  1  nie  uległa
wyczerpaniu

2. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie i nie mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy.

3.  W przypadku wystąpienia okoliczności  stanowiących  podstawę do zmiany umowy,  każda ze
Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We
wniosku  należy  opisać,  uzasadnić  zmianę  oraz  dołączyć  stosowne  dokumenty  –  dotyczy  to
przypadków  kiedy  dla  potwierdzenia  dokonania  zmiany  zasadnym  jest  przedłożenie
odpowiednich dokumentów.

4.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności  w  drodze  aneksu  do  umowy  skutecznego  po  podpisaniu  przez  obie  Strony,
z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie
jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459 t.j.).

§13

Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo  właściwy
dla siedziby Zamawiającego.



§14

1. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postano-
wień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności
pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obo-
wiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu
celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. Podobne obo-
wiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach. 

2. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, nie-
zamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w
celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu  pisarskiego, oczywistej
omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej
z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.

3. Wykonawca  zobowiązany jest  do  zachowania  w tajemnicy wszelkich  danych  uzyskanych  w
związku z realizacją niniejszej umowy i nie przekazywania ich innym podmiotom ani osobom.

§15

Integralną częścią umowy są:
- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do umowy,
- Druk zlecenia na transport – Załącznik nr 2 do umowy,
- Raport wyjazdów – Załącznik nr 3 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§16

Umowę sporządzono  w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 



Załącznik nr 2 do UMOWY

Świętochłowice, dnia……………………..

…………………………………………..                                                         
   Pieczęć jednostki/komórki kierującej

                           

ZLECENIE NA TRANSPORT SANITARNY…………………………………….

Zlecam przewiezienie chorego/ej……………………………………………………………….........................................
Imię i nazwisko

lat……………….Adres…………………………………………………………………..…….........................................

Nr PESEL:………………………………………..Telefon…………………………………….

Rodzaj transportu sanitarnego:
 Sanitarny: bez opieki medycznej, kierowca
 Sanitarny: personel medyczny (ratownik lub pielęgniarka), kierowca
 Lekarski:  lekarz, pielęgniarka lub ratownik, kierowca

Właściwe zaznaczyć znakiem „X”

Z ……………………………………………………………………………………..........................................................

……………………………………………………………………………………………….............................................
         Nazwa jednostki/komórki kierującej

w dniu …………………………………… o godz. ………………………………………...

do …………………………………………………………………………………………….............................................

………………………………………………………………………………………………..............................................
Nazwa i adres jednostki

Data i godzina rozpoczęcia transportu …………………………………………………….................................................
                       Wypełnia Izba Przyjęć

Transport powrotny pacjenta 

Data i godzina zakończenia transportu …………………………………………………….................................................
                       Wypełnia Izba Przyjęć

Imię i nazwisko lekarza, z którym uzgodniono konsultację lub przyjęcie pacjenta do szpitala

………………………………………………………………………………………………...............................................

Sposób przewożenia pacjenta:
 Pozycja leżąca
 Pozycja siedząca

Właściwe zaznaczyć znakiem „X”

Informacje na temat stanu ogólnego pacjenta oraz wymagania na czas transportu:

Rozpoznanie (w języku polskim)..........................................................................................................................................

Kod (ICD 10)………………………ciśnienie krwi…………………………………………....



Pacjent wydolny krążeniowo:      tak……□ nie……□
Pacjent wydolny oddechowo:        tak……□ nie……□
Pacjent podłączony do respiratora:    tak……□ nie……□
Wkłucie obwodowe:    tak……□ nie……□
Wkłucie centralne:    tak……□ nie……□

Podawane leki we wlewie kroplowym:……….………………………….……………………

Podawane leki w pompie infuzyjnej:…………………………………………………………..

Masa ciała pacjenta ….............. kg

Cel przewozu:

1. Konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w zakresie opieki zdrowotnej
2. Zachowanie ciągłości leczenia ( kontynuacji leczenia w danym zakładzie lub do przekazania do 

dalszego leczenia w innym zakładzie)
3. Dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego (w 

celu przejazdu na leczenie do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń 
we właściwym zakresie i z powrotem)

4. Inne, wyżej nie wymienione (odpłatnie lub za częściową odpłatnością)
a) 100 %
b) 60 %

Właściwe zaznaczyć znakiem „X”

Pouczenie dla ubezpieczonego
W przypadku zlecenia transportu sanitarnego ubezpieczonemu w celu innym niż w punkcie 1,2 i  3 tabeli  pacjent
pokrywa  60  %  kosztów  przejazdu  środkami  transportu  sanitarnego,  gdy  ze  zlecenia  lekarza  ubezpieczenia
zdrowotnego  wynika,  że  pacjent  jest  zdolny  do  samodzielnego  poruszania  się  bez  stałej  pomocy innej  osoby ale
wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego
dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
(podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938 t.j. z późn. zm.)

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  powyższym  pouczeniem  informującym  o  zasadach  zlecania  transportu
sanitarnego.

……………………………………………….
Podpis ubezpieczonego

…………………………………………………………        ……………………………………………………….
Podpis i pieczątka lekarza kierującego  Podpis i pieczątka  ordynatora/kierownika oddz.

           …………………………………………………
                 Zarząd *

*akceptacja Zarządu w przypadku zlecenia transportu powyżej 20 km oraz poza województwo śląskie   



Załącznik nr 3 do Umowy

Raport wyjazdów zrealizowanych przez …………….. w miesiącu ……….. 2018 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH sp. z o.o.

Data i czas wyjazdu  Nr karty Pojazd Cel wyjazdu Pacjent Osoba zlecająca  Czas Dystans
           
           
           
           

Łącznie wyjazdy zrealizowane:   



Załącznik nr 3

...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

W imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy  …………………………. ,  oświadczam,  że  nie

podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24

ust. 1 pkt 12 - 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn.

zm.) oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

 
......................................................

    (miejscowość i data) 
    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

                                       
                



Załącznik nr 4

  ..................................................                                                   ….............................................        
  ...................................................      (miejscowość i data)
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  (nazwa i adres Zamawiającego)

                                      

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH   USŁUG

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu  nieograniczonego  na: „Usługi  transportu  sanitarnego”  w  imieniu  Wykonawcy
wskazanego powyżej przedstawiam/my, wykaz wykonanych/ wykonywanych usług.

Lp.
Nazwa i adres

Zamawiającego/ Odbiorców
Wartość

(w zł brutto)

Opis
przedmiotu
zamówienia

Data wykonania

1.

2.

3.

......................................................
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)



Załącznik nr 5

..................................................                                                                                                 

...................................................

...................................................  
   (nazwa i adres Wykonawcy)       

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

…………………………………………………………………………………………………............
( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………………………............
( nazwa firmy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

……………………................................................................................................................................

Oświadczam (-y), że:

- nie należymy/należymy* do grupy kapitałowej z Wykonawcą/ami, którzy złożyli oferty w ni-

niejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) 

- W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej

samej grupy kapitałowej.

̽ niepotrzebne skreślić

………......................, dnia……………                 ……………………………………………………
                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy)
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