
 

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: 34.520.000,00 zł

Świętochłowice,  dn. 20.03.2019 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: …………………………..                                         6/ZA/19

przedmiot zamówienia publicznego: 

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

wymagany czas realizacji zamówienia:   …......             12 miesięcy od dnia podpisania umowy
        
                                                                          
termin składania ofert:…………………………                                    29.03.2019 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert:……………………………                                  29.03.2019 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 2018 r., poz. 1986 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 usług  - 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 2018 r., poz. 1986 j.t. 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 jedną część  -  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 niżej.

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

Zamawiający  wymaga, aby  Wykonawca  lub  Podwykonawca  zatrudnił  na  podstawie  umowy o
pracę niezbędną do prawidłowego wykonania robót na rzecz Zamawiającego liczbę pracowników,
na cały okres realizacji zamówienia jeżeli jego wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 t.j.).

1. Zamawiający  wymaga,  aby w ramach  realizacji  umowy czynności  bezpośrednio  związane  z
wykonywaniem  transportów  były  wykonywane  przez  osoby zatrudnione  na  umowę  o  pracę
niezależnie od tego, czy prace te wykonywał będzie Wykonawca czy podwykonawca.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu
osób na podstawie umowy o pracę – w zakresie czynności wskazanych w ust. 1

3. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wykonywania  czynności
kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  osób wykonujących  wskazane  w ust.  1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania  oświadczeń  i  dokumentów,  o których  mowa w ust.  4  w zakresie  potwierdzenia

spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny,
b) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.

wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
d) zwrócenia  się  do  Państwowej  Inspekcji  Pracy  o  przeprowadzenie  u  Wykonawcy  lub

podwykonawcy kontroli.
4. W trakcie realizacji  zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane



niżej  dowody w celu potwierdzenia spełnienia  wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w
trakcie realizacji umowy:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego
oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczny tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  dotyczy.  Kopie  te  muszą  być
poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę.  Jednocześnie  kopie  te  powinny  zostać  zanonimizowane  w  sposób
zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników zgodnie  z  przepisami  ustawy o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do  ubezpieczeń  (zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych
pracowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych).

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 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
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. 2017 poz. 2195 t.j. z późn. zm.)

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. 2017 poz. 2195 t.j. z późn. zm)

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



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

1. Wymogi Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.
2017 poz. 2195 t.j. z późn. zm.).

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. 2018 poz. 1990)

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:
a) posiadać ubezpieczenie OC;
b) posiadać aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne;
c) posiadać opinię  sanitarną o pojeździe,  dla pojazdów przeznaczonych  do realizacji  zadań

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

d) 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.

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: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

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)  o  wartości  co  najmniej  80  000,00  zł  brutto  rocznie,  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. 2017 poz. 1508
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. 2017 poz. 2344 t.j.);

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)  o  wartości  co  najmniej  80  000,00  zł  brutto  rocznie,
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 usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

c) Odpowiednie  pełnomocnictwa  zgodnie  z  art.  23  ust  2  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych.

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, które używane będą do
wykonywania  usługi,  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. 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.

7. 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

8. 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.

9. 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.    Korzystanie  z  zasobów  innych  podmiotów  w  celu  potwierdzenia  spełniania
warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdol-
nych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowią-
zany jest udowodnić 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 wykonywa-
niu zamówienia. Z dokumentu zobowiązania musi wynikać w szczególności: zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego pod-



miotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wy-
konawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształce-
nia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wy-
konawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa Rozdziale 4 SIWZ

3. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  do-
świadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpo-
wiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę ponie-
sioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie-
udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym  mowa  powyżej,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału
w postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów podstawy  wykluczenia,  Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub eko-
nomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.

6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytu-
ację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu. Wy-
konawca zobowiązany jest również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca
polegał w celu wykazania spełniania tych warunków

Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów,  na  których  zasobach  lub  zdolnościach  finansowych  polega  Wykonawca,  kopie
dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający  będzie  żądał  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentu 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 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 pkt  1  (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 zgodnie z
art. 26 ust. 2 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:
- 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.
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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 6/ZA/19
Nie otwierać przed 29.03.2019 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  (Dz.U.  2018 poz.  419)  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.

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 29.03.2019 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 29.03.2019 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

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku narusze-
nia  przez  Zamawiającego  przepisów ustawy – zgodnie  z  zapisami  Działu  VI „Środki  Ochrony
Prawnej” (art. 179 – art. 198 g) Ustawy.

W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:

1) Określenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) Odrzucenia oferty odwołującego;
4) Opisu przedmiotu zamówienia;
5) Wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpi-
sane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowal-
nego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w
terminie określonym w art. 182 Ustawy, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu celem zapo-
znania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia i z zachowa-
niem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów Ustawy..

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:

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


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 - mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl  w zakresie procedury przetargowej w godzinach
od 12:00 do 14:00.
Pani Irena Proczek -  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.

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.
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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.

Rozdział 24. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony  osób fizycznych  w związku  z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016,  str.  1),  dalej
„RODO”, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowi-

cach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, tel.: 32 621 95 35, adres e-mail: se-
kretariat@zoz.net.pl;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontakto-
wać w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a) pod adresem poczty elektronicznej: m.czyzycka@zoz.net.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwią-
zanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi transportu sanitarnego,
nr 6/ZA/19  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zosta-
nie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.), dalej „usta-
wa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów za-
kładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;  

7. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. 

Świętochłowice, dnia 20.03.2019 r.

Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdził:


	Rozdział 2. Przedmiot zamówienia
	Rozdział 8. Udział w postępowaniu podwykonawców
	Rozdział 9. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
	Kryterium

