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ROZDZIAŁ I 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiającym jest Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny  

im. św. Jadwigi ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 
2. Tel. (77) 54 14 241, fax (77) 54 14 237. 
3. Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.25 – 15.00. 
4. Adres strony internetowej:  www.wszn.opole.pl. 
5. E-mail: sekretariat@wszn.opole.pl 
6. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: P/3/2017 

 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

 
 

ROZDZIAŁ III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego z podziałem na 3 zadania (pakiety). 
Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na wszystkie pakiety, jak i na każdy wybrany przez siebie 
pakiet oddzielnie. 

2. Wykonawca realizując zamówienie w ramach poszczególnych pakietów zobligowany jest do 
dysponowania środkami transportu sanitarnego, posiadającymi niezbędne wyposażenie oraz 
odpowiadającymi wszelkim wymaganiom, w tym technicznym i higienicznym, określonych przepisami 
prawa. 

3. 60.13.00.00-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 
4. Wymagany skład osobowy, realizujących przedmiotowe usługi w poszczególnych zespołach to: 

 
Pakiet nr 1 - Zespół Specjalistyczny „S” – co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania 
medycznych czynności ratunkowych w tym lekarza systemu, oraz pielęgniarkę systemu lub ratownika 
medycznego. Wykonawca zobowiązuje się do stawienia w miejscu określonym niezwłocznie – tryb 
CITO – tj. w czasie nie dłuższym niż do max  30 minut od momentu zgłoszenia (Zespół Specjalistyczny 
„S”) lub w godzinach ustalonych z koordynatorem zleceń Zamawiającego  w przypadku transportów 
planowych. 

Pakiet nr 2 – Zespół Podstawowy „P” – co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny Wykonawca zobowiązuje 
się do stawienia w miejscu określonym w zleceniu lekarskim, w czasie nie dłuższym niż do max. 60 
minut od zgłoszenia (Zespół Podstawowy „P”). 

Pakiet nr 3 – Zespół Transportowy „T” – dwie osoby, w tym co najmniej 1 uprawniona do 
wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Wykonawca zobowiązuje się do stawienia w 
miejscu określonym w zleceniu lekarskim, w czasie nie dłuższym niż do max. 60 minut od zgłoszenia 
(Zespół Transportowy „T”) 

 

http://www.wszn.opole.pl/
mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
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5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego zabezpieczenia usług transportu 
sanitarnego, 7 dni w tygodniu w zakresie: 

a) przewozu chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badań 
diagnostycznych lub zabiegów w innych podmiotach leczniczych; 

b) przewozu chorych do innego zakładu celem kontynuacji leczenia; 
c) transportu chorych z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków 

transportu publicznego po zakończonym leczeniu do miejsca zamieszkania lub innego 
podmiotu leczniczego zgodnie ze zleceniem na transport. 

6. Każdy pojazd przeznaczony do świadczenia usług musi:  
a) posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NW, aktualne badanie techniczne dopuszczające  

do ruchu oraz pozytywną opinię sanitarną,  
b) spełniać wymagania techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia  

7. Zamawiający oświadcza, że podane w Załączniku nr 1A ilości godzin i km są ilościami szacunkowymi 
zamówienia - maksymalnymi (prawo opcji) i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30%. 

8. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowej kontroli pojazdów. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej z zakresu prowadzonej 

działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poddania się kontroli przeprowadzanej przez 
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie prawidłowości wykonywania 
przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących  
w podmiotach leczniczych oraz  w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym  
im. św. Jadwigi  w Opolu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania bezpośredniej opieki nad pacjentem od momentu 
rozpoczęcia usługi transportowej do momentu jej zakończenia. W przypadku przewozu pacjenta na 
konsultację, badanie diagnostyczne lub zabieg Wykonawca zapewnia powrót pacjenta niezwłocznie po 
ich zakończeniu. 

12. Zakazuje się Wykonawcy świadczenia innych usług w trakcie wykonywania zlecenia Zamawiającego. 
13. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie pisemnych zleceń 

lekarskich, po telefonicznym uzgodnieniu miejsca, terminu oraz czasu przewozu i pisemnym 
potwierdzeniu zlecenia przewozu przez osobę upoważnioną do tego przez Zamawiającego. Zlecenie 
powinno zawierać datę, godzinę, nazwisko i imię chorego, miejsce docelowego transportu i podpis 
lekarza kierującego. 

14. Zgłaszanie konieczności wykonania usługi będzie dokonywane za pośrednictwem osoby/osób 
wyznaczonych przez Zamawiającego telefonicznie, na numer wskazany przez Wykonawcę. 

15. Cena świadczonych usług transportu sanitarnego naliczana będzie jako suma iloczynu liczby przebytych 
kilometrów i stawki za jeden kilometr, określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1A do niniejszej 
umowy oraz iloczynu efektywnego czasu pracy i ceny jednostkowej określonej w cenniku stanowiącym 
załącznik nr 1A do niniejszej umowy. Rozliczanie za niepełną godzinę będzie obliczane proporcjonalnie 
w przeliczeniu na  minuty. 

16. Podstawą rozliczeń jest zestawienie miesięczne zleceń wyjazdów z wyszczególnieniem godzin 
rozpoczęcia i zakończenia usługi, trasy przejazdu oraz liczby przebytych kilometrów według wzoru  
w arkuszu EXCEL stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy. Rozliczenie winno być wysłane każdego 
miesiąca do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e.glapiak@wszn.opole.pl. 

17. Ilości kilometrów będą obliczane na podstawie długości trasy przejazdu między siedzibą 
Zamawiającego, a miejscem określonym w zleceniu na transport pacjenta, wraz z drogą powrotną. 

18. Czas pracy Zespołu będzie obliczany od momentu przejęcia pacjenta w siedzibie Zamawiającego,  
do czasu jego powrotu albo przekazania pacjenta do miejsca wskazanego w zleceniu. 

mailto:e.glapiak@wszn.opole.pl
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19. Jako podstawę do ustalenia trasy przejazdu przyjmuje się najkrótszą możliwa trasę przejazdu.  
W sytuacjach nadzwyczajnych (roboty drogowe, zdarzenia drogowe)  Wykonawca poinformuje  
o powyższym Zamawiającego w celu ustalenia innej, alternatywnej trasy dojazdu. 

20. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1  
pkt 7 Prawa. 

21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
22. Umowa ramowa – Zamawiający nie przewiduje. 
23. Aukcja elektroniczna – Zamawiający nie przewiduje. 

 

ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 m-cy od dnia 01-06-2017r., lub do wyczerpania kwoty 

przewidzianej na okres zawarcia umowy. Załącznik nr 1A. lub do wyczerpania jej wartości, jeśli ilość 
kilometrów określonych w formularzu cenowym (załącznik nr 1A) zostanie przejechana przed upływem 
terminu na jaki umowa została zawarta. 

 
ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki zawarte w ustawie, oraz wymagania 
określone w SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1 Nie podlegają wykluczeniu brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie 
przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym  
 w załączniku nr 3. 

1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż wartość złożonej oferty. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania 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. 

3. 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 potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi określać: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
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c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt. 1 Pzp. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego swoje zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie 
żądać, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja).  
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym 
mowa w rozdziale VI. niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających  
się o udzielenie zamówienia. 

10. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przed zawarciem umowy  
o udzielenie zamówienia.  

 
ROZDZIAŁ VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
a) oświadczenie– zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ; 
b) oświadczenie– zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ; 
c) oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ,  
d) oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ. 
 

2. OŚWIADCZENIA, o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej 
wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w załącznikach nr 3, 4, 6 i 8 do 
niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
ust. 1. 
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4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

 
UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
 

1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu: 

a) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. 
Dokumenty, o których mowa powyżej, składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
 

2. Oświadczenia i dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału  
w postępowaniu: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

 
3. Zamawiający stosownie do postanowień art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wprowadza  

w przedmiotowym postępowaniu wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy  
o pracę w Zespole Specjalistycznym „S” minimum 3 osoby w Zespole Podstawowym „P” 
minimum 2 osoby w Zespole Transportowym „T” minimum 2 osoby wykonujące wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r.- kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Osoby te muszą otrzymywać 
wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia 
minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (t. j. Dz. U. z 201 5 r. poz. 2008, z późn. zm.). Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca 
przedłoży do wglądu dokument potwierdzający, iż przedmiot umowy wykonywany jest przez w/w 
osoby wykonujące czynności związane z zamówieniem, oraz posiadają umowę o pracę z 
wynagrodzeniem równym lub przekraczającym równowartość wysokości wynagrodzenia 
minimalnego. 

 

UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,  

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
(Dz. U poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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ROZDZIAŁ VII 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty. 
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

postępowania określonym w SIWZ tj. P/3/2017. 
4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: jest  referent  

ds. zamówień publicznych Justyna Kotyś-Bęben, tel. 77/5414241, fax 77 54 14 237. 
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  
do składania ofert. 

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem 
sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszym rozdziale. Pismo o wyjaśnienia treści  SIWZ ma 
mieć dopisek: Zapytanie do SIWZ P/3/2017  „Usługi w zakresie całodobowego transportu 
sanitarnego pacjentów”. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie 
niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację  
na stronie internetowej. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11. Wpływ pisemnych dokumentów oraz ofert potwierdzany będzie na życzenie Wykonawcy przez 
upoważnionego pracownika Sekretariatu Zamawiającego. 

12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłoczne 
potwierdzona pisemnie. 

13. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane  
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  

14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 
ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert art.85 ust.5 ustawy PZP. 



   

P/3/2017 Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów 

 
  

8 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 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 X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaną ofertą 

zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. Oferta jest dokumentem sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanym zgodnie  

z zasadami reprezentacji wykonawcy. 
3. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 
4. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e  

do reprezentowania Wykonawcy.  
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić 

na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. 
6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - według załącznika nr 1; 
b) Szczegółowy wykaz cenowy – załącznik nr 1A 
c) Oświadczenia Wykonawcy – według załącznika nr 3 i 4; 
d) Oświadczenia Wykonawcy – według załącznika nr 6 i 8; 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, etc. powinno być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, podpisane lub parafowane przez wykonawcę i 

trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 Ustawy o zwalczeniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z paź. zm.), winne być opatrzone napisem  
„zastrzeżone”, nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wydzielone w 
odrębnej kopercie; Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Prawa. 

13. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu w Sekretariacie 
Zamawiającego i oznaczyć w następujący sposób :  

  Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi 

          ul. Wodociągowa 4 

              45-221 Opole 

z dopiskiem: Oferta na: P/3/2017 ,, Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego 
pacjentów.” 

Nie otwierać przed dniem 15-05-2017.r., godz. 11.00. 

 
14. Opakowanie, w którym znajduje się oferta również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 

15. Wykonawcy swoje oferty mogą przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  
że wpłyną one do siedziby Zamawiającego, SEKRETARIATU, w godzinach jego pracy (czynny od godz. 7.25 
do 15.00) do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do 
innych komórek organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane  
w wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę  
o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 



   

P/3/2017 Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów 

 
  

9 

16. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we 
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 
uszkodzeniu w czasie transportu. 

 
ROZDZIAŁ XI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego   
im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,  45-221 Opole do dnia 15-05-2017 r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 w budynku administracyjno - hotelowym  
na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT),ul. Wodociągowa 2, 45-221 Opole. 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Zamawiający dokonuje otwarcia ofert według zasad wynikających z art. 86 Prawa. 
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, na zasadach określonych w art.84 ust. 2 ustawy. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 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 XII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 
1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915 ze zm.) 
2. Zaoferowaną cenę należy przedstawić w załączniku nr 1A do SIWZ. Przedstawione ceny muszą być 

wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące 
realizacji zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonywane będą 
w złotych polskich. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak 
obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

4. Jeżeli zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, że 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
ROZDZIAŁ XIII 

OPIS KRYTERIÓW,KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 
a) Cena - 60% 
b) Czas stawienia się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim,  

liczony od momentu zgłoszenia - 40% 
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Maksymalna ilość punktów – 100% = 100 pkt 
 
Sposób obliczania wartości punktowej: 
Kryterium ceny - najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostali oferenci 
odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: 
 
 

najniższa zaoferowana cena brutto 
C=----------------------------------------------------------------- x 60pkt 

cena brutto oferty badane 
 

2. Ocena kryterium czasu stawienia się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim liczonym od momentu 
zgłoszenia zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym czasu przyjazdu do 
miejsca określonego w zleceniu lekarskim, liczonego od momentu zgłoszenia,  
 
Dla Zespołu Podstawowego „P” i Zespołu Transportowego „T”  
Zamawiający przyzna; 
stawienie się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim za 60 min – 37 pkt – 37% 
stawienie się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim za 50 min - 38 pkt – 38% 
stawienie się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim za 40 min – 40pk – 40% 
 
Dla Zespołu Specjalistycznego ,,S”  
Zamawiający przyzna; 
stawienie się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim za 30 min – 37pkt -37% 
stawienie się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim za 25 min - 38 pkt – 38% 
stawienie się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim za 20 min – 40pkt – 40% 

 
3. Wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona poprzez zsumowanie punktów przyznanych  

w poszczególnych kryteriach, wg poniższego wzoru: 
 

L=C+D 
gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 
D – punkty uzyskane w kryterium „Czasu stawienia się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim”. 
 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni formularza ofertowego w w/w zakresie Zamawiający przyzna mu 
37 pkt przyjmując maksymalny wymagany czas stawienia się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty 
zgodnie z (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 
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ROZDZIAŁ XIV 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu. 
 

ROZDZIAŁ XV 
ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

 
1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób 

ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny 
ofert. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP.  

 
ROZDZIAŁ XVI 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 24 
stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1020). 

 

ODWOŁANIE 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

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

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp. 
5. 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 za pomocą jednego  
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 
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SKARGA DO SĄDU 
1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 
3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 
kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1, 
2. Szczegółowy wykaz cenowy – załącznik nr 1A, 
3. Wzór umowy  – załącznik nr 2, 
4. Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 3 i 4, 
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5, 
6. Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 6  
7. Wykaz zrealizowanych przewozów - załącznik nr 7 do umowy, 
8. Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 8  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

P/3/2017 Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów 

 
  

13 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
P/3/2017 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………....……. 
 
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………… 
 
NIP ………………………..      Regon…………………………. 
 
BANK: ……………………..    
 
NR KONTA ………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon ……………………     Faks …………………………... 
 
Email ………………………………………. 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego P/3/2017 na zadanie  
pn.: ,,Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów” prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, oferujemy realizację zamówienia na następujących 
warunkach:. 
 
1. Gwarantujemy czas stawienia się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim liczony od momentu 

zgłoszenia: * patrz rozdział XIII pkt 2 kryterium oceny ofert. 

a) Zespół Podstawowy ,,P” - za 40 / 50 / 60 * minut od zgłoszenia, 

b) Zespół Specjalistyczny ,,S” - za 20 / 25 / 30 * minut od zgłoszenia, 

c) Zespół Transportowy ,,T” - za 40 / 50 / 60 * minut od zgłoszenia. 

2. Akceptujemy warunki płatności  zgodnie z  §  6 wzoru umowy. 
3. Gwarantujemy stałość cen jednostkowych brutto dla każdego z pakietów przez cały okres trwania 

umowy. 
 
Oświadczamy, że: 

1. Oświadczamy, że podana cena w Załączniku nr 1A na wybrany/e przez nas pakiet/y zawiera wszystkie 
koszty, jakie ponosimy w związku z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 

2. Oświadczamy również, że w przypadku zrealizowania przez Zamawiającego umowy poniżej kwoty wskazanej 
w formularzu Załącznika nr 1A mając na uwadze zapisy specyfikacji rozdz. III ust. 7 i § 2 ust. 3 wzoru umowy 
nie będziemy wnosić przeciwko Zamawiającemu powództwa o roszczenia odszkodowawcze 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego 
terminu składania ofert. 

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 
niniejszej oferty. 

5. Oświadczamy, że, w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  
na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Do oferty załączamy również wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane przez Zamawiającego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczamy, że: 
a) wybór naszej oferty nie będzie prowadził* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  
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b) wybór naszej oferty będzie prowadził* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  
Obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa/rodzaj usługi) …………………..……………… objętej 
przedmiotem zamówienia a jej wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………… 
złotych.  

8. Oświadczamy, że jesteśmy: mikro / małym / średnim przedsiębiorstwem*. 
9. Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.  

 
 
 
………………………………………………………….. 

                    (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1A do SIWZ 

 
 

Nazwa pakietu   

Ilość godzin/km 
przewidzianych na 

okres zawarcia 
umowy 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
godzinę/km 

Stawka 
podatku VAT  

w % 

Cena jednostkowa 
brutto za 

godzinę/km 
Wartość netto  Wartość  brutto 

Pakiet nr 1 
 Zespół Specjalistyczny ,,S" 

Godzina pracy Zespołu 650 

          

Ilość km 10500 

          

  
RAZEM  

    

 
 

Nazwa pakietu   

Ilość godzin/km 
przewidzianych na 

okres zawarcia 
umowy 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
godzinę/km 

Stawka 
podatku VAT  

w % 

Cena jednostkowa 
brutto za 

godzinę/km 
Wartość netto  Wartość  brutto 

Pakiet nr 2  
 Zespół Podstawowy ,,P" 

Godzina pracy Zespołu 450 

          

Ilość km 3300 

          

  
RAZEM  

    

 
 
 
 

………………………………….. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1A do SIWZ 
 
 

Nazwa pakietu   

Ilość godzin/km 
przewidzianych na 

okres zawarcia 
umowy 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
godzinę/km 

Stawka 
podatku VAT  

w % 

Cena jednostkowa 
brutto za 

godzinę/km 
Wartość netto  Wartość  brutto 

Pakiet nr 3  
  Zespół Transportowy 

Godzina pracy Zespołu 850 

          

Ilość km 16000 

          

  
RAZEM  

    

 
 
 
 

………………………………….. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

P/3/2017 UMOWA (WZÓR na wszystkie Pakiety) 
 
 
zawarta w Opolu w dniu …………-2017 r. pomiędzy: 
 
Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 
45-221 Opole, 
 
Regon 000294303 NIP 754-18-73-654 
 
reprezentowanym przez: 
 
mgr  Krzysztofa Nazimka - Dyrektora 
 
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
 
a 
……………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
………………………-……………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” 
 
Umowę zawarto na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego P/3/2017 
pn.: Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów . 
 

§ 1 
Na zasadach określonych w niniejszej umowie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożonej ofercie, 
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług transportu sanitarnego, polegającego na przewożeniu 
pacjentów hospitalizowanych u Zamawiającego Zespołem „S”, Zespołem „P” lub  Zespołem „T” (w zależności  
od pakietu). Usługi świadczone będą zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1A  
do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……….zł płatne zgodnie z § 6 umowy/pakiet ……/. 
2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych brutto przez cały okres obowiązywania umowy.  
3. Zamawiający oświadcza, że podane w Załączniku nr 1A ilości godzin i km są ilościami szacunkowymi 

zamówienia  - maksymalnymi (prawo opcji) i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30%. 
4. Maksymalna wartość zobowiązania finansowego wynikająca z niniejszej umowy wynosi ……..zł. 
5. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia w tym odszkodowawcze z tytułu 

zrealizowania umowy poniżej wartości określonej w ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 3. 
 

§ 3 
1. Usługi określone w § 1 niniejszej umowy wykonywane będą środkami transportu sanitarnego, 

posiadającymi niezbędne wyposażenie oraz odpowiadającymi wszelkim wymaganiom, w tym technicznym  
i higienicznym, określonych przepisami prawa. 

2. Wymagany skład osobowy, realizujących przedmiotowe usługi w poszczególnych zespołach to: 

a) Pakiet nr 1 – Zespół Specjalistyczny „S” – co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania 
medycznych czynności ratunkowych w tym lekarza systemu, oraz pielęgniarka systemu lub ratownik 
medyczny; 
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b) Pakiet nr 2 – Zespół Podstawowy „P” – co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny; 

c) Pakiet nr 3 – Zespół Transportowy „T” – dwie osoby, w tym co najmniej 1 uprawniona do wykonywania 
medycznych czynności ratunkowych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowej kontroli pojazdów. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotowej usługi pojazdami posiadającymi wyposażenie 

zgodne z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia . 
5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej z zakresu prowadzonej 

działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poddania się kontroli przeprowadzanej przez Opolski 
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie prawidłowości wykonywania przedmiotu 
zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących  
w podmiotach leczniczych oraz  w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym  
im. św. Jadwigi w Opolu. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego zabezpieczenia usług transportu 

sanitarnego, 7 dni w tygodniu w zakresie: 
a) przewozu chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badań diagnostycznych 

lub zabiegów w innych podmiotach leczniczych; 
b) przewozu chorych do innego zakładu celem kontynuacji leczenia; 
c) transportu chorych z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu 

publicznego po zakończonym leczeniu do miejsca zamieszkania lub innego podmiotu leczniczego 
zgodnie ze zleceniem na transport. 

2. Wykonawca, przy zgłoszeniu, zobowiązany będzie określić czas stawienia się w miejscu określonym   
w zleceniu lekarskim, który nie może być dłuższy, niż: 

a) Zespół Podstawowy ,,P” - …. minut od zgłoszenia, 

b)  Zespół Specjalistyczny ,,S” -  …. minut od zgłoszenia, 

c) Zespół Transportowy ,,T” -  …. minut od zgłoszenia. 

3. W przypadku transportów planowych Wykonawca stawi się w miejscu określonym w zleceniu lekarskim  
w godzinach ustalonych z koordynatorem zleceń Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania bezpośredniej opieki nad pacjentem od momentu 
rozpoczęcia usługi transportowej do momentu jej zakończenia. W przypadku przewozu pacjenta na 
konsultację, badanie diagnostyczne lub zabieg Wykonawca zapewnia powrót pacjenta niezwłocznie po ich 
zakończeniu. 

5. Zakazuje się Wykonawcy świadczenia innych usług w trakcie wykonywania zlecenia Zamawiającego. 
6. Wykonawca  zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie pisemnych zleceń 

lekarskich, po telefonicznym uzgodnieniu miejsca, terminu oraz czasu przewozu i pisemnym potwierdzeniu 
zlecenia przewozu przez osobę upoważnioną do tego przez Zamawiającego. Zlecenie powinno zawierać 
datę, godzinę, nazwisko i imię chorego, miejsce docelowego transportu i podpis lekarza kierującego. 

7. Zgłaszanie konieczności wykonania usługi będzie dokonywane za pośrednictwem osoby/osób 
wyznaczonych przez Zamawiającego telefonicznie, na numer wskazany przez Wykonawcę. 

 
§ 5 

1. Cena świadczonych usług transportu sanitarnego naliczana będzie jako suma: iloczynu liczby przebytych 
kilometrów i stawki za jeden kilometr, określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1A do niniejszej 
umowy oraz  iloczynu efektywnego czasu pracy i ceny jednostkowej określonej w cenniku stanowiącym 
załącznik nr 1A do niniejszej umowy. Rozliczanie za niepełną godzinę będzie obliczane proporcjonalnie  
w przeliczeniu na minuty. 

2. Podstawą rozliczeń jest zestawienie miesięczne zleceń wyjazdów z wyszczególnieniem godzin rozpoczęcia 
i zakończenia usługi, trasy przejazdu oraz liczby przebytych kilometrów według wzoru w arkuszu EXCEL 
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stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy. Rozliczenie winno być wysłane każdego miesiąca  
do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e.glapiak@wszn.opole.pl  

3. Ilości kilometrów będą obliczane na podstawie długości trasy przejazdu między siedzibą Zamawiającego,  
a miejscem określonym w zleceniu na transport pacjenta, wraz z drogą powrotną. 

4. Czas pracy Zespołu będzie obliczany od momentu przejęcia pacjenta w siedzibie Zamawiającego, do czasu 
jego powrotu albo przekazania pacjenta do miejsca wskazanego w zleceniu. 

5. Jako podstawę do ustalenia trasy przejazdu przyjmuje się najkrótszą możliwa trasę przejazdu. W sytuacjach 
nadzwyczajnych (roboty drogowe, zdarzenia drogowe). Wykonawca poinformuje o powyższym 
Zamawiającego w celu ustalenia innej, alternatywnej trasy dojazdu. 

 
§ 6 

1. Za świadczone usługi transportowe Wykonawca wystawia fakturę VAT na podstawie miesięcznego 
zestawienia zleceń wyjazdów, o którym mowa w §  5 ust.  2, potwierdzonego przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy: …………………….. 
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  
4. Wykonawca  zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 7 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy w następujących przypadkach i w wysokości: 

a) 1 000,00 zł ( jeden tysiąc złotych) za nieuzasadnioną przerwę w zabezpieczeniu usług w zakresie 
transportu sanitarnego i pozostawaniu w gotowości do wykonywania tego transportu oraz 
zabezpieczeniu stałej łączności – za każdy stwierdzony przypadek; 

b) 500,00 zł ( pięćset złotych) w przypadku opóźnienia  transportu sanitarnego w stosunku do terminu 
określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek; 

c) 500,00 zł ( pięćset złotych) w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy, 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  

w przypadku gdy wyrządzona szkoda przez Wykonawcę przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
3. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 

poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę. 
4. W przypadku niemożności wykonania usługi przez Wykonawcę, zobowiązany jest on zorganizować zastępcze 

wykonanie usługi oraz pokryć z własnych środków ewentualną różnicę wartości wykonanej usługi zleconej 
innemu podmiotowi. 

5. W przypadku nie zorganizowania przez Wykonawcę zastępczego wykonania usługi, Zamawiający zorganizuje 
transport zastępczy na koszt Wykonawcy i obciąży go wartością wykonanej usługi karą umowną o której 
mowa w §7ust.1 lit. a. 

6. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 10% łącznej kwoty na którą opiewa wartość 
brutto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej kwoty na którą opiewa wartość 
brutto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

 
  § 8 
1. Umowa obowiązuje przez okres 12 m-cy od dnia 01-06-2017r., lub do wyczerpania kwoty przewidzianej 

na okres zawarcia umowy. Załącznik nr 1A. 
2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy określonego w ust. 1 w przypadku niezrealizowania 

maksymalnej ilości godzin/km przewidzianych na okres zawarcia umowy określonych w załączniku 1A  
do niniejszej umowy o prognozowany czas realizacji całości przedmiotu umowy nie dłużej jednak  
niż o maksymalnie do 12  miesięcy. 

3. Zmiana realizacja umowy określona w ust. 2 wymaga zgody każdej ze stron niniejszej umowy. 
 

mailto:e.glapiak@wszn.opole.pl
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§ 9 
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu przedmiotowych usług przez zespoły 

wyjazdowe, ponosi Wykonawca. 
2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych 

usług. 
3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NW, aktualnego badania 

technicznego dopuszczającego do ruchu oraz będzie posiadał pozytywną opinię sanitarną. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 11 
Ewentualne spory wynikające z realizacji zawartej umowy Strony będą się starały rozwiązywać polubownie,  
a jeżeli to nie przyniesie rozwiązania, będą  rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 11 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 12 
Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy  może nastąpić wyłącznie w trybie  
i na zasadach, o których mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej  
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). 

 
§ 13 

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

 
 
 

WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY 
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                                                                                                                  Załącznik nr 7 do Umowy z dnia………………. w sprawie transportu sanitarnego pacjenta 
 

Karta rozliczenia wyjazdów  ………………/ ……… 
                                                  miesiąc                   rok                                                                          

 
Uwagi: 
 
                                                                                                                                                                                                                                                 Podpis:

Lp. Data 
Usługi 

Lekarz 
zlecający/ 
IP/ Oddział 

Dane pacjenta 

(PESEL i adres) 
Godzina 

przyjazdu 
do WSZN 

Godzina 
wyjazdu 
z WSZN 

Godzina 
przyjazdu do szpitala 

na konsultację- podać nazwę szpitala / rodzaj 
konsultacji 

Przewóz do 
SZPITAL/ZOL/DPS/DOM- 

podać 
 

 

Odległość 
w km 

Całkowity 
czas 

realizacji 
usługi 

Godzina 
rejestracji 

Rodzaj 
konsultacji 

Godzina 
zakończenia 
konsultacji 

Godzina 
przyjazdu 
do WSZN 

Godzina 
zakończenia 

przejazdu 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: P/3/2017 „Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów” 

 

prowadzonego przez 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 

 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

_________________ dnia ____ ____ 2017 roku 

___________________________ 

                  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art1. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

                                                           
1
 Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy zachodzą okoliczności dotyczące wykluczenia. W przeciwnym 

przypadku punkt pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze…………………………………………………………………………………………..……… 

 

_________________ dnia ___ ___ 2017 roku 

___________________________ 

        (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Oświadczenie podmiotu  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA2: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

_________________ dnia ___ ___ 2017 roku 

 

___________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

_________________ dnia ____ ____ 2017 roku 

 

___________________________ 

       (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

                                                           
2
 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 

pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca: 

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

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: P/3/2017 „Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów” 

 

prowadzonego przez 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 

 

oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW3:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………….., w następującym zakresie: 

……………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

           ………………………………………… 

  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

               ………………………………………… 

  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 

pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 
 
 

ZNAK SPRAWY P/13/2017 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów. 

 
 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w 

postępowaniu, oświadczam że: 

;  

 nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  z żadnym 

Wykonawcą który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu* 

 

 należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z niżej 

wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

W związku z powyższym do oświadczenia dołączam dowody, że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*.  

 

 

 *- niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………..………………………… 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Pieczątka  firmowa Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 
  Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi w zakresie całodobowego  transportu 
sanitarnego pacjentów” Oświadczamy że dysponujemy środkami transportu sanitarnego spełniającymi warunki określone  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu  
ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z  2016r. poz. 2022) - dotyczy wszystkich pakietów. 
 
PAKIET 1: Zespół Specjalistyczny „S - Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące wyposażenia medycznego znajdującego  

się w pojeździe; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L.p. Nazwa sprzętu 
Wymogi graniczne 

TAK 

Odpowiedź 
wykonawcy 

TAK/NIE 

1 Środek transportu sanitarnego wyposażony w :  TAK  

2 -nosze główne przystosowane do reanimacji,  TAK  

3 -komplet pasów;  TAK  

4 -ssak-mechaniczny lub ssak bateryjny lub 
pneumatyczny; 

TAK 
 

5 -pulsoksymetr przenośny; TAK  

6 -aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi 
przenośny, różne rozmiary mankietów; 

TAK 
 

7 -glukometr; TAK  

8 -worek samorozprężalny dla dorosłych z kompletem 
masek twarzowych i rezerwuarem; 

TAK 
 

9 -stetoskop lekarski; TAK  

10 -nożyczki do cięcia różnych materiałów; TAK  

11 -laryngoskop dla dorosłych z kompletem łyżek typu 
McIntosh; 

TAK 
 

12 -latarka diagnostyczna; TAK  

13 -torba podstawowa; TAK  

14 -torba opatrunkowa z kpl. opatrunków; TAK  

15 -zestaw strzykawek; TAK  

16 -zestaw igieł i kaniul, w tym zestaw do centralnego 
wkłucia z dostępu obwodowego; 

TAK 
 

17 -aparaty do toczenia płynów; TAK  

18 -worki jednorazowe na zużyte materiały; TAK  

19 -pojemnik na zużyte igły; TAK  

20 -miski nerkowate (worki) dla pacjentów wymiotujących; TAK  

21 -rękawiczki jednorazowe (różne rozmiary); TAK  

22 -rękawiczki sterylne; TAK  

23 -nożyczki opatrunkowe; TAK  

24 -poszewki jednorazowe na poduszkę, koc materac 
noszy; 

TAK 
 

25 -sonda żołądkowa; TAK  

26 -worki na mocz; TAK  

27 -tlen medyczny; TAK  

28 -reduktory z szybkozłączkami i przepływomierzem; TAK  

29 -maski do tlenoterapii, maski na tracheostomię, wąsy 
albo kaniule nosowe tlenowe; 

TAK 
 

30 -zestaw rurek intubacyjnych 2.0-10.0; TAK  

31 -filtry oddechowe; TAK  
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PAKIET 2: Zespół Podstawowy „P” - Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące wyposażenia medycznego 
znajdującego się w pojeździe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa sprzętu 
Wymogi graniczne 

TAK 

Odpowiedź 
wykonawcy 

TAK/NIE 

1 Środek transportu sanitarnego wyposażony w :  TAK  

2 -nosze, koc, poduszka; TAK  

3 -aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi 
przenośny, różne rozmiary mankietów; 

TAK 
 

4 -stetoskop lekarski; TAK  

5 -nożyczki do cięcia różnych materiałów; TAK  

6 -latarka diagnostyczna; TAK  

7 -torba podstawowa; TAK  

8 -torba opatrunkowa z kpl. opatrunków; TAK  

9 -zestaw strzykawek; TAK  

10 -zestaw igieł i kaniul; TAK  

11 -aparat do toczenia płynów; TAK  

12 -worki jednorazowe na zużyte materiały; TAK  

13 -pojemnik na zużyte igły; TAK  

14 -miski nerkowate (worki) dla pacjentów wymiotujących; TAK  

15 -rękawiczki jednorazowe (różne rozmiary); TAK  

16 -rękawiczki sterylne; TAK  

17 -nożyczki opatrunkowe; TAK  

18 -poszewki jednorazowe na poduszkę, koc materac 
noszy; 

TAK 
 

19 -tlen medyczny; TAK  

20 -reduktory z szybkozłączkami i przepływomierzem; TAK  

21 krzesełko kardiologiczne TAK  
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PAKIET 3: Zespół Transportowy  - Szczegółowe minimalne  wymagania dotyczące wyposażenia medycznego 
znajdującego się w pojeździe; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Brak spełnienia jakiegokolwiek wymogu lub odpowiedź NIE spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 
89 ust 1 pkt 2. 

 
 
 
 
 
 

…………………………………..………………..   ………………………………………………… 
(miejscowość, data)      (podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do 

reprezentacji Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa sprzętu 
Wymogi graniczne 

TAK 

Odpowiedź 
wykonawcy 

TAK/NIE 

1 Środek transportu sanitarnego wyposażony w :  TAK  

2 -nosze, koc, poduszka; TAK  

3 -aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi 
przenośny, różne -rozmiary mankietów; 

TAK 
 

4 -stetoskop lekarski; TAK  

5 -nożyczki do cięcia różnych materiałów; TAK  

6 -latarka diagnostyczna; TAK  

7 t-orba podstawowa; TAK  

8 -torba opatrunkowa z kpl. opatrunków; TAK  

9 -zestaw strzykawek; TAK  

10 -zestaw igieł i kaniul; TAK  

11 -aparat do toczenia płynów; TAK  

12 -worki jednorazowe na zużyte materiały; TAK  

13 -pojemnik na zużyte igły; TAK  

14 -miski nerkowate (worki) dla pacjentów wymiotujących; TAK  

15 -rękawiczki jednorazowe (różne rozmiary); TAK  

16 -rękawiczki sterylne; TAK  

17 -nożyczki opatrunkowe; TAK  

18 -poszewki jednorazowe na poduszkę, koc materac 
noszy; 

TAK 
 

19 -tlen medyczny; TAK  

20 -reduktory z szybkozłączkami i przepływomierzem; TAK  
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na P/3/2017 pn.  
„Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów”. 

 
Oświadczam/y, że: 
 
 
1. Środki transportu przeznaczone do wykonywania usług transportu sanitarnego: 

a) spełniają wszelkie warunki wymagane przez odpowiednie przepisy prawa (m.in. posiadają 
homologację jeśli wymagają tego przepisy), 

b) posiadają/będą posiadały* na czas obowiązywania umowy aktualne ubezpieczenie OC i NW 
oraz aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu, 

c) spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia  

d) posiadają zgodę na używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, 
e) spełniają warunki w zakresie wyposażenia medycznego pojazdu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
 
 
 
 
 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

.......................................      …………………………………..……………….. 
(miejscowość, data)      (podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do 

reprezentacji Wykonawcy) 


