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   Do wszystkich Wykonawców postępowania  
         P/9/2018 

 
 
 
 

PYTANIA       I      ODPOWIEDZI    DO     SIWZ 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w 
związku  z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ działając (na podstawie art. 38 ust 
1) ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 z późn. zm.), niniejszym wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia   publicznego   nr   
P/9/2018  pn.: „Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego 
pacjentów”. 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ dopuści możliwość wprowadzenia 

zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca”. 

 

Ad.1  
Zamawiający dopuszcza możliwość zapisu w umowie i dokonuje 
modyfikacji w § 7 pkt. 2. 

 
 
 

                        Dyrektor Zespołu  

         /mgr Krzysztof Nazimek/ 

 

 

 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 

        

 

 

Rozdzielnik: 

1. Bip; 

2. a/a. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

P/9/…../2018 UMOWA (WZÓR na wszystkie Pakiety) 
 
 
zawarta w Opolu w dniu …………-2018 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/9/2018 
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. Strony dopuszczają przesunięcia ilościowe pomiędzy poszczególnymi  pozycjami  w danym pakiecie w 

ramach ogólnej wartości zobowiązania umownego, według potrzeb Zamawiającego. 
5. Maksymalna wartość zobowiązania finansowego wynikająca z niniejszej umowy wynosi ……..zł. 
6. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia w tym odszkodowawcze z tytułu 

zrealizowania umowy poniżej wartości określonej w ust. 5 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; 

b) Pakiet nr 2 – Zespół Podstawowy „P” – co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny; 
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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 
stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy. Rozliczenie winno być wysłane do 10-tego każdego miesiąca  

do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e.glapiak@wszn.opole.pl. Faktura Vat będzie 

składana w formie papierowej do 10-tego każdego miesiąca w sekretariacie Zamawiającego. 
3. Wykonawca niezwłocznie po wykorzystaniu 70% środków finansowych poinformuje na piśmie 

Zamawiającego o tym fakcie. 
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4. Ilości kilometrów będą obliczane na podstawie długości trasy przejazdu między siedzibą Zamawiającego,  
a miejscem określonym w zleceniu na transport pacjenta, wraz z drogą powrotną do siedziby 
Zamawiającego. 

5. Czas pracy Zespołu będzie obliczany: 

• od momentu przejęcia pacjenta w siedzibie Zamawiającego i przekazania pacjenta do miejsca 
wskazanego w zleceniu; 

• od momentu przejęcia pacjenta w siedzibie Zamawiającego do czasu jego powrotu i przekazania 
pacjenta na oddział. 

6. 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.  

 
 

§ 7 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy po jej zawarciu z Wykonawcą 

w przypadkach, gdy: 

• nastąpi zmiana przepisów prawa lub wejście w życie uchwał, decyzji lub innych aktów wydawanych 
przez stosowne podmioty nadzoru w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

• nastąpi zmiana stawki podatku VAT, co stanowić będzie podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, 

• nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeśli zmiana ta będzie powodować 
zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, 

• nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeśli zmiana ta będzie 
powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość 
waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby realizujące przedmiot zamówienia były zatrudnione 
przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108), tj. osoby wykonujące obowiązki w 
pełnym wymiarze czasu pracy np.: dyspozytora lub pracownika kadr lub księgowego lub kierowcy. 

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie w tym 
wezwaniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę w/w osób 
wykonujących realizację przedmiotu zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w/w osób wykonujących 
czynności  związane z realizacją zamówienia. 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 
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wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

• 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. 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących przedmiot zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej, określonej w § 8 pkt. 6). Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie 
przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących przedmiot 
zamówienia umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa pracy. W przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

4. 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 2018 r., poz. 108 z 
późn. zm.) 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 2017r. poz. 847 z późn. zm.). Wykonawca przedłoży 
na wezwanie Zamawiającego do wglądu dokument potwierdzający przez w/w osoby posiadanie umowy 
o pracę z wynagrodzeniem równym lub przekraczającym równowartość wysokości wynagrodzenia 
minimalnego. 

§ 8 
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. 5 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 §8 ust.1 lit. a. 
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6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% łącznej kwoty na którą opiewa wartość brutto części przedmiotu 
zamówienia w przypadku gdy Wykonawca  nie dostarczy  na wezwanie Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę.  

7. 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. 

8. 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. 

  § 9 
1. Umowa obowiązuje przez okres 12 m-cy od dnia ……………..2018r., lub do wyczerpania kwoty 

przewidzianej na okres zawarcia umowy, załącznik nr 1 A. 
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. 
 

§ 10 
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. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 12 
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. 

§ 13 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem 
nieważności. 

§ 14 
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 2018 r. poz. 160 ze zm.). 

 
§ 15 

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

WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY



7 

 


