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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

– (dalej zwana również SIWZ) 
 
Nazwa zamówienia publicznego: Transport medyczny pacjentów 
 
I. Nazwa  oraz adres Zamawiającego:  
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 
Adres: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn  
NIP 739-29-54-843       Regon 000295580  
Godziny urzędowania: 07.30 – 15.00.  
Tel. 089-5393455 
Adres url www.wssd.olsztyn.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest w trybie konkursu ofert  o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej równowartości wyrażonej w PLN 30 tyś. €. określonej w przepisach, ustawy Prawo zamówień 
publicznych art.  4 pkt 8 w oparciu o przepisy:  
  
1) Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.) 
2) Regulaminu wewnętrznego Szpitala dla zamówień o wartości nie przekraczającej  wyr. w PLN równowartości 

30 tyś. € 
3) Wybrane przepisy z ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia,  wymagania stawiane wykonawcy w z związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia:  
  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług  w zakresie transportu: pacjentów karetką „SM” 

specjalistyczną z kierowcą i medycznym zespołem specjalistycznym, w skład których – zgodnie w wymogami 
NFZ, wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w 
tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W skład zespołu wchodzi kierowca, w 
przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kategorii B 
oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 
ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Powyższe wymagania dotyczące składu 
zespołu są identyczne z wymaganiami dla zespołów specjalistycznych określonymi w art.  36 ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  Ilość wozogodzin – 54, ilość km – 3  100. 

2. Środki transportu sanitarnego muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane (zgodnie z wymaganiami określonymi Ustawie z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 36 Ustawie 
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym)” 

3. Karetki oraz wyposażenie medyczne karetek powinny spełniać takie same wymogi jakie Prezes Narodowego 
Funduszu Zdrowia określił dla specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, wchodzących w skład 
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Zarządzenie Nr 65/2012/DSM  Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia  17-10- 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju  ratownictwo medyczne z p. zm.) 

4. Środki transportu przeznaczone do świadczenia usług transportowych  ww musza pozostawać w gotowości i 
w  dyspozycji przez cała dobę we wszystkie dni tygodnia (dni świąteczne i dni robocze). Czas rozpoczęcia 
realizacji zleconej usługi nie może nastąpić później niż – 30 minut od momentu telefonicznego otrzymania od 
Zamawiającego zgłoszenia zapotrzebowania na usługę, do momentu podstawienia zamówionego środka 
transportu we wskazanym miejscu.  

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie:   
- do przewozu pacjentów do miejsc wskazanych przez Udzielającego zamówienie i zgodnie z jego zleceniami   
- zapewnienia pełnej całodobowej dyspozycyjności  w zakresie usług transportowych dla potrzeb Udzielającego 
zamówienia (dyżur przy telefonie przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia - dni robocze oraz  dni świąteczne.,  
- do przewozu pacjentów samochodami spełniającymi wymagania sanitarne i techniczne posiadającymi 
urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające stały z nimi kontakt oraz spełnienia wymagań technicznych  
i sanitarnych w zakresie świadczonej usługi,  
-  przystępować  do wykonania zleconej usługi nie później niż w ciągu 30 minut (TOLERANCJA + 10%) od 
momentu zgłoszenia zapotrzebowania do momentu podstawienia zamówionego środka transportu we 
wskazanym miejscu (zgłoszenie telefonicznie lub faksem przez upoważnione osoby Udzielającego zamówienie) 
6. Transport  pacjentów w zakresie objętym zamówieniem  będzie odbywał się w obrębie województwa 

warmińsko-mazurskiego, województw ościennych, i w wyjątkowych sytuacjach na terenie kraju.  
7. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania transportu najkrótsza trasą i w najkrótszym czasie. W 

kwestiach spornych dot. trasy przejazdu i ilości kilometrów, do rozliczeń przyjmować się będzie odległość 
kilometrów, jaka wynikać z mapy Google dla pojazdów samochodowych.    
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8.  Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, do udostępnienia aktualnych 
dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje personelu medycznego, który realizował będzie 
przedmiotową usługę transportu  

9. W przypadku powstania w trakcie realizacji usługi usterki/awarii środka transportu, którym była ona 
realizowana Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zapewnienia – we własnym zakresie, 
innego środka transportu  o  standardzie i rodzaju takim samym jak przewidziany dla tej usługi - w celu jej 
kontynuowania.  
O zaistnieniu takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo, niezwłocznie powiadomić osobę 
Zamawiającego, która dokonała zlecenia tej usługi lub osobę, która jest wyznaczona w umowie do kontaktów 
z Wykonawcą w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia. W zgłoszeniu należało będzie podać czas  
i miejscowość usterki/awarii pojazdu, sposób zapewnienia transportu zastępczego oraz przybliżony czas 
przestoju.    

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  W ramach   zamówienia wymagane 
jest złożenie oferty pełnej. 

11. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert wariantowych ani równoważnych. 
 
10. inne wymagania stawiane Wykonawcy o odnośnie przedmiotu zamówienia:  
-  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla 
przedmiotu zamówienia  
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy 
- Wymagane jest, aby wykonawca posiadał uprawnienia i wiedzę w zakresie oferowanego przedmiotu 

zamówienia 
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
- Wymagany termin płatności faktury  za przedmiot zamówienia  do 30 dni.  
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faks, adresu e-mail oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia.  
- Środki transportu sanitarnego,  muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich 

Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Ponadto wykonawca musi posiadać 
Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych 
w ruchu drogowym 

- Wykonawca po zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia musi w terminie do 7 dni 
uzupełnić informację w  SZOI dotyczące zaktualizowania danych w związku z zawarciem umowy jako 
podmiot świadczący usługi na rzecz WSSD.  

 
IV. Termin wykonania zamówienia:  
 
Nieprzerwalnie w  okresie od daty zawarcia umowy do 31 stycznia 2020r.   
 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków oraz  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  
  
A.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.  nie podlegają wykluczeniu 
1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia, szczególnie w oparciu o przesłanki 
określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia 
Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3ustawy. 
1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20,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. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5. 

 
B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. - spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b tj. dotyczące: 

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile    
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                    wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę 
1.1.1 zezwolenia na używanie w ruchu drogowym  pojazdów uprzywilejowanych wykazanych w 

pkt. 1.3;  
            1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie   
                  żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób  
                  szczególny; 

1.3 zdolności technicznej Zamawiający wymaga posiadania zdolności technicznej wykazując, że  
dysponuje pojazdami samochodowymi -  ambulansami medycznymi, spełniającymi także wymagania 
sanitarne i techniczne wymagane dla pojazdów uprzywilejowanych – zgodnie z kategorią pojazdu 
wymaganego dla realizacji usługi w oferowanym przedmiocie zamówienia - zadaniu  

 
C. Informacje o podmiotach trzecich. 
1. 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. 
2.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie  
w przypadku kiedy:  
2.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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; 
2.2.Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia 
2.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  
2.4.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.  
2.5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej  
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 
 
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

  
4. Dokumenty, które należy złożyć z ofertą 
1). Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków: 
1.1. Oświadczenie Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia, które stanowi załączniki nr 3 do SIWZ. 
1.2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  które stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ. 
2). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli wykonawcy 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 
zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści 
te informacje na stronie internetowej. 
3). Wykaz pojazdów, przy użyciu których Wykonawca będzie realizował usługę wraz podaniem informacji dot. 
podstawy  dysponowania tymi pojazdami   –  wzór zał. 5 do SIWZ  
4). Aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako 

uprzywilejowanych w ruchu drogowym – dla każdego zadania i  rodzaju realizowanych usług odrębnie    
 
         W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  oświadczenie ppkt 1.1 i 1.2 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
5). Zamawiający może  wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 
 
B. Oferta ma zawierać: 
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1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy wraz 
tabelami cenowymi  
3. Pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania w imieniu wykonawcy 
oświadczenia woli – jeśli dotyczy . 
 
C. Wymagania dotyczące  dokumentów:  
  
1.  Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność  z oryginałem” przez 
wykonawcę 
2.  Zamawiający może  żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  
3.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów w innym języku niż polski. 
4.  Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w  wyznaczonym terminie, chyba  że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
zakres robót  wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.  
  
5.  Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, 
którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika 
oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za 
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 
  
6.  Wykonawcy składają pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, 
jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdz. V 
pkt 1.2  – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” 
pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego 
w rozdz. V pkt 1.2,  oraz jej podpisem.  
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez 
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

1) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona 

2) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o  
       udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego  
       postępowania,  niezależnie od innych skutków przewidzianych  prawem. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, której treść nie będzie odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
 
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują droga 

elektroniczną (e-mail).  
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 1 dzień przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
zamawiającego nie późnij niż końca dnia połowy wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

6. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania 
wniosków przez wykonawcę i jego zapytań do SIWZ. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.  

8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  



5 

Nr spr. SZP-332-64KO-2019   Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 
składania ofert zmieć treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.  Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamawiający 
zamieści zmiany także na tej stronie.  

10. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami oraz potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień, ofert   jest Piotr Wichowski – insp. ds. zam. publicznych. Kontakt tel. 089-5393472 lub 
602816546 codziennie w dni robocze godz. 08:00 do 15:00. E-mail przetargi@wssd.olsztyn.pl  

 
 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. 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. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:  
  
A. Przygotowanie oferty  
1)  Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na 
język polski 
2) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy 

składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.  

3) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

4) Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność 
z oryginałem.  

5) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z 
oryginałem). Zamawiający wymaga, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których 
będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr 
handlowy. 

6)  Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o 
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.  

7)  Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.  

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej 
ofertę.  

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.  

10) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę 
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

11) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana 
kolejnymi numerami. 

12) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów nie 
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. VII ust. 4 ww. 

13) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmieniać lub wycofać ofertę. 
14) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy 
Pzp Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym 
uczestnikom postępowania, należy złożyć, jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, 
odpowiednio ją oznaczając: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI (Dz. U. Z 1993r. NR 47, POZ. 211 Z PÓŹN. ZM.)” 

15) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców 
w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek 
roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.  

16) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, na adres podany na 
wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:  –Pogotowie  Nr spr. SZP-332-64KO/2019. Nie otwierać 
przed 28-10-2019r godz. 12:00” i przesłana lub złożona osobiście w miejscu wskazanym przez 
zamawiającego. 
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17) Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią 
oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji oraz 
opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

18)  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. 
19)   Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie  
        przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub   
               „wycofanie”. 
20)   Koperty oznaczone w sposób „zmiana” będą otwierane w pierwszej kolejności.  
21)   Koperty oznaczone w sposób „wycofanie” nie będą otwierane .  
 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 28-10-2019r. do godz. 11:00 w kancelarii pok.  

Nr  01 w Sekcji zamówień publicznych. 
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania.   
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-10-2019r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 01 (Hol 

główny) 
4. Otwarcie ofert jest jawne.  
5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny.  
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki 
pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.  

 
 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  
 
 1.  Wykonawca określi cenę ryczałtową za przedmiot zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając 

należny podatek VAT podając ceny zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.  Nie dopuszcza się wariantowości 
ceny. 

2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne, koszty 
wykonania dokumentacji w zakresie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, koszty noclegów i dojazdu, 
opłaty rejestracyjnej itp. oraz ewentualne upusty. 

3. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 
zmianom i negocjacjom. 

4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
może zwrócić  się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o 
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. Cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
XII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT  

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryterium:   

Nazwa kryterium  Waga  
Cena  ryczałtowa 100 
 
2. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:  
 
Cena oferty i parametry techniczno - użytkowe będzie oceniona według następującego wzoru:  

    
..

.

1

badof

naj

p
C

C
RxW =

            

Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie 
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
 
UWAGA.  
Przed wyborem ofert zastrzega się prawo do negocjacji ceny ofertowej za przedmiot 
zamówienia w celu jej obniżenia. Negocjacje będą prowadzone telefonicznie lub e-mail z 
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Wykonawcą lub osobą upoważnioną. Informacje dot. danych kontaktowych oraz nazwisko i 
imię osoby up. do prowadzenia negocjacji należy podać w zał. nr 1 do SIWZ. pkt. 1. 
 
 
XIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY  
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu zamawiający poinformuje wykonawcę o: 
1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert; 

1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne; 
1.3  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne; 
1.4  terminie,  po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  może być zawarta.  

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty.  

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia   
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4.  Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana wybranemu wykonawcy listem poleconym jeśli 
wykonawca nie będzie wnioskował inaczej.  

  
 
XIV. Inne informacje 
1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i  unieważnienia niniejszego postępowania 
na dowolnym jego etapie (przed zawarciem umowy) bez podania przyczyn. 
1) Umowa zostanie zawarta nawet jeśli do postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta 
2) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy wykonawca nie złoży  z ofertą lub  na wezwanie 

Zamawiającego nie uzupełni wymaganych oświadczeń lub dokumentów, a także  gdy zostanie zaoferowany 
przedmiot zamówienia za kwotę przewyższającą środki przeznaczone na jego realizację. 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny za poszczególne zadania.  Negocjacje będą 
prowadzone telefonicznie lub e-mail. Osobą upoważnioną do prowadzenia negocjacji jest Piotr 
Wichowski.  

 
 
 
 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
  
1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 
będzie zawierała wszystkie istotne zapisy podane we wzorze umowy stanowiący dodatek nr 4 do niniejszej 
specyfikacji, z możliwością jej korekty  
2. Zamawiający  określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w 
treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

2.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 
2.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
2.3 dopuszcza się  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych  postanowień do 

umowy jeżeli,  konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

2.4 w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty usług  
 

3. Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego 
akceptacji przez Strony.  
 

4.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
5. Nie stanowi zmiany umowy: 
 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego); 

a) zmiany danych teleadresowych, 
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XVI. POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO  
1.Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres: www.wssd.olszyn.pl   
2. Adres poczty elektronicznej na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: 
przetargi@wssd.olsztyn.pl 
 
 
 
XVII. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ  
1.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
2.Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
 
 
 
 
XVIII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienia.  
 
 
 
 
XIX. Zasady udostępniania dokumentów   
1.  Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz prawo wglądu do ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   zastrzeżonych przez uczestników postępowania.   
  
2.  Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:  
-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku   
-  zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów   
-  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty   
-  zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena  1,00 zł. brutto.  
-  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania   
  
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks 
cywilny.  
 

 

 

 

 XX. 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”, informuję, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. 
dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn; 

� inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława 
Popowskiego w Olsztynie  jest Pan Zbigniew Łupina  tel. 89- 5393458 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZP-332-63KO-2019 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
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), dalej „ustawa Pzp”;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
− 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   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− 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.  

 
 
 
 
XXI. Załączniki:  
 Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:  Załącznik nr 1 – formularz ofertowy; Załącznik nr 2, 3 
– Wzory oświadczeń z  UPZP ;  Załącznik nr 4 –  Projekt umowy; Załącznik nr 5 – wykaz pojazdów  
 
 
 
 
 
 
SIWZ opracował:  Kierownik Sekcji zamówień publicznych – Piotr Wichowski  /podpis nieczytelny/      
                      

 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzono pod względem merytorycznym Z-ca Dyr.ds.Techniczno-eksploatacyjnych mgr Janusz Góra 
                                                                                                                         /podpis nieczytelny/                                                                          
 
   
 
 
 
 
 

Zatwierdzam SIWZ do przetargu 
______________________________________ 

          
          dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek 

             DYREKTOR SZPITALA 
                  /podpis nieczytelny/ 

 
 
 
Olsztyn, dnia 23-10-2019r 
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Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące wykonawcy 

 
Nazwa:                ................................................   

Siedziba: ................................................  

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:   0 (....  ) ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................ 

Nr rachunku rozliczeniowego  ...................................................................   

Godziny urzędowania            ................................................... 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim   - przedsiębiorstwem. (skreślić niewłaściwe)  

 
 

Wykonawca lub osoba upoważniona do prowadzenia negocjacji cenowych w 
imieniu Wykonawcy .......................................................nr telefonu.................... 
adres e-mailXXXX.. 
 
 
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. prof.  dr Stanisława Popowskiego w 
Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-64KO/2019, oferujemy 
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
                                                                            
Zadanie nr 1 
L.P Cena jednostkowa netto 

                             /kol. nr 1/ 
Podatek VAT „zw” 
/zł. /kol. nr 2/ 
 

Cena  brutto 
                 /kol. nr 3/ 

 
1 

 
Jedna wozogodzina.........................zł  
 

 
 Zwolniony 

 
 54 godz. .....................zł.. 

 
2 

 
 1 km  ............................zł  
 
 

 
Zwolniony 

 
 3 100 km ................zł. 

 
4.Oświadczam, że: 
4.1  Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym okresie  
4.2  Akceptujemy termin płatności faktur za przedmiot zamówienia. 
4.3  Deklaruję/emy czas przystąpienia realizacji zleconej usługi  zgodny z SIWZ. 
 
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
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.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowyXX. mail: .......... .......... .... 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy w 
tym zgłaszanie i likwidację szkód: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowyXXmail, : .......... .......... ..........  

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 
do zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne 
informacje do przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

7.3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 
wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7.4 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli 
dotyczy należy podać nr zadania i pozycje w zadaniu)  

7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
8. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : <<<<<<<<<<<<<<<. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 
numer postępowania ) : <<<<<<<<<<<<<<<. 

 
9. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.  
 
10. Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX 
11.Inne informacje wykonawcy:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  
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___________________________        
Imiona i nazwiska osób        
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
 
 
____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy  
 
 
 
miejscowość i data ....................................... 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie 
prowadził obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, 
która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. 
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                       Załącznik nr 2 
 
Wykonawca: 
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX 

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

reprezentowany przez: 
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 
 

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 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: Transport 
medyczny pacjentów (nr spr. SZP-332-64KO/2019), prowadzonego przez Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

 

XXXXX.XX. (miejscowość), dnia XXXX.XX. r.  

 

       XXXXXXXXXXXXXXXX 

(podpis) 

 

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

podstawie art. XXXX. 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 związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.. 

 

XXXXX.XX. (miejscowość), dnia XXXXXXX. r.  

 

       XXXXXXXXXXXXXXXX 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

XXXXX.XX. (miejscowość), dnia XXXXXXX. r.  

 

       XXXXXXXXXXXXXXXX 

(podpis) 

 

 

 

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. 

 

 

XXXXX.XX. (miejscowość), dnia XXXXXXX. r.  

 

       XXXXXXXXXXXXXXXX 

(podpis) 
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                                                                                                                       Załącznik nr 3 
                 Wykonawca: 

XXXXXXXXXXXXXX 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

XXXXXXXXXXXXXX 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

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  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: Transport 
medyczny pacjentów  (nr spr. SZP-332-64KO/2019), prowadzonego przez Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w     SIWZ. 

 

XXXXX.XX. (miejscowość), dnia XXXX.XX. r.  

       XXXXXXXXXXXXXXXX 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: XX 

..XXXXXXXXXXXXXX, w następującym zakresie: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu – podać  dotyczy lub nie dotyczy).  

 

XXXXX.XX. (miejscowość), dnia XXXX.XX. r.  

       XXXXXXXXXXXXXXXX 

(podpis) 

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. 
 

XXXXX.XX. (miejscowość), dnia XXXX.XX. r.  

       XXXXXXXXXXXXXXXX 

(podpis) 
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Załącznik nr 4    
 

UMOWA  NR SZP/64/2019/PW  -  projekt 
                                                     

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia ...............2019r.   pomiędzy: 
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława 

Popowskiego  w Olsztynie       
adres siedziby:  10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a  
NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580 

reprezentowanym przez: 
1.      Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek 
2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 

             .......................................................................................... 
 
            NIP                                           Regon    
reprezentowanym przez: 
1.   ...................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie konkursu ofert na usługi 
transportu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w 
Olsztynie, z dnia 23-10-2019r. (znak sprawy: SZP-332-64KO/2019), opartego na wybranych 
przepisach ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Tekst jedn. Dz. U. z 
2019r, poz. nr 1843), w ramach   zamówienia została wybrana oferta w/w Firmy.  
       

    § 1 
 
 

1. Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie usług transportu sanitarnego przez Wykonawcę 
na rzecz Zamawiającego na podstawie doraźnych zleceń Zamawiającego. 

2. Wykonawca świadczyć będzie usługi transportu sanitarnego  pojazdami wg zał. nr XXX w 
ofercie:   

3. Pojazdy o których mowa w ust. 2 będą wyposażone w środki łączności pozwalające na łączność  
z Zamawiającym z kierowcą karetki (nr tel. komórkowego lub  na kanale o częstotliwości od 
168,525 do 169,150 MHz) 

4. Wykonawca zapewnia pełną całodobową dyspozycyjność w zakresie usług transportowych dla 
potrzeb Zamawiającego (dyżur przy telefonie przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia-dni 
robocze i świąteczne). 

5. Zlecenie usług transportu sanitarnego będzie odbywać się dwuetapowo, wstępnie telefonicznie, a 
po przybyciu karetki w wyznaczone miejsce podstawienia i przed rozpoczęciem wykonania 
transportu Zamawiający wystawi indywidualne pisemne „zlecenie na transport sanitarny pacjenta – 
I.11.03.f5” (Załącznik nr 1 do umowy). 

6. Zamawiający wystawi „Zlecenie na transport sanitarny pacjenta – I.11.03.f5” w dwóch 
egzemplarzach. Oryginał odbierze Wykonawca, a kopia pozostanie u Zamawiającego – w Dziale 
Administracyjno-gospodarczym. 

7. Do wstępnego zlecenia telefonicznego usług transportu sanitarnego Zamawiający upoważnia 
lekarzy prowadzących, natomiast do wystawiania pisemnych indywidualnych zleceń transportu 
sanitarnego na formularzu „Zlecenie na transport sanitarny pacjenta – I.11.3.f5” Zamawiający 
upoważnia zespół dwuosobowy w składzie:  lekarz prowadzący lub ordynator oraz jako 
zatwierdzający – z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa lub z-ca dyrektora ds. medycznych. Do 
wystawiania pisemnych indywidualnych zleceń transportu sanitarnego na formularzu „Zlecenie na 
transport sanitarny pacjenta – I.11.03.f5” w godzinach od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy 



17 

Nr spr. SZP-332-64KO-2019   Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie 

Zamawiający upoważnia zespół dwuosobowy w składzie: jako zlecający – lekarz dyżurny oddziału 
oraz jako zatwierdzający – lekarz dyżurny SOR.  

8. Czas oczekiwania na przybycie karetki w wyznaczone miejsce, liczony od momentu 
telefonicznego zlecenia wykonania usługi transportu sanitarnego nie może być dłuższy niż  30 
minut (+ 10%), chyba że dłuższy czas oczekiwania wynika z treści zlecenia lub został 
zaakceptowany przez Zamawiającego.  

9. Telefoniczne zlecenia na wykonanie usług transportu sanitarnego będą przyjmowane przez 
Wykonawcę pod numerem tel.: ............................. lub fax..................................... 

 
 

§2 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w ilościach i po cenach określonych w ofercie 
Wykonawcy: 

 
1) karetka specjalistyczna „SM” 

....................  za 1 wozogodzinę 
 
....................  za 1 km przewozu 

 
(z uwzględnieniem ustawy 01 kwietnia 2011r.  zmiany  ustawy  z dnia 18 marca 2004r. (Dz. U. nr 54 
poz. 535,  ze zmianą ustawy z dnia 18 marca 2011r. Dz. U. nr 64 poz. 332 z p. zm.) o podatku od 
towarów i usług) 
 
2. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie łącznej netto do 

................... zł (słownie: ...........................). 
3. Do wymienionej w ust. 2 kwoty nie dolicza się podatku VAT w związku z obowiązującymi 

przepisami  ustawy (Dz. U. nr 64 poz. 332) o podatku od towarów i usług (ustawa zasadnicza   z 
dnia 18 marca 2004r. Dz. U. nr 54 poz. 535) 

4.  Ustalona ilość przedmiotu zamówienia i może ulec zmniejszeniu o 40%, stosownie do 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  

5. Zmiany o których mowa w ust. 5 nie mogą prowadzić do zwiększenia cen jednostkowych, 
określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego 
przedmiotu zamówienia, nie  będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

6. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą 
umową,  
w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w  ust. 15.  Zmiana 
terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych zapotrzebowania 
objętych niniejszą umową, w zależności od aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany  te nie wymagać 
będą formy pisemnej. 

8. Rozliczenie za wykonane usługi transportu sanitarnego będzie następować okresowo na 
podstawie faktury zbiorczej. Okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy.  

9. Podstawę do obliczenia należności za wykonanie usługi transportu sanitarnego w danym miesiącu 
kalendarzowym stanowić będzie: ilość faktycznie przejechanych i udokumentowanych  km i ilość 
wozogodzin pracy ( czas pracy karetki wraz z obsadą) dla poszczególnych karetek oraz ceny 
jednostkowe wymienione w ust. 1.    Ilość przejechanych km i czas pracy pojazdu liczone będą od 
wyjazdu karetki z miejsca podstawienia środka transportu (siedzib Zamawiającego) do przyjazdu 
do miejsca docelowego przewozu pacjenta, przy czym przewóz powinien być wykonany 
najkrótszą trasą, a w przypadku utrudnień komunikacyjnych trasą optymalną.    

10. Do faktury zbiorczej za zrealizowane usługi transportu sanitarnego w danym miesiącu 
kalendarzowym Wykonawca załączy kserokopie wszystkich „Zleceń na transport sanitarny 
pacjenta – I.11.03.f5”, prawidłowo wypełnionych przez Wykonawcę w części dotyczącej 
wykonania zleconych przewozów. 

11. Przebieg niezwiązany z wykonaniem usługi (przejazd bez pacjenta) nie może obciążać 
Zamawiającego. Przebieg wykonany w związku z dojazdem środka transportu sanitarnego z 
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miejsca garażowania do miejsca podstawienia w celu wykonania usługi nie wchodzi w zakres 
usługi.   

12. Wykonawca wystawia fakturę VAT za usługi transportu sanitarnego wykonane w danym miesiącu 
do 7 dnia następnego miesiąca. 

13. Wykonawca wystawiając fakturę VAT każdorazowo zobowiązany jest do umieszczenia na niej 
numeru niniejszej umowy. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 
naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy w szczególności, w przypadku 
dwukrotnego niewykonania z winy Wykonawcy lub  jednej odmowy wykonania usługi stanowiącej 
przedmiot umowy. 

 
 

§ 3 
1. Zapłata za świadczone usługi transportu sanitarnego następować będzie przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane na  fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nie stosowania odmów świadczenia usług objętych niniejszą umową, w tym przypadku 
ewentualnego występowania zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 20 dni ponad termin 
określony w ust. 1 

2) nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego, bez pisemnej 
zgody pod rygorem nieważności    

 
 
 

§ 4 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 3 000,00 zł ( trzy tysiące 
złotych) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy lub jej rozwiązania z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak i również z powodu rozwiązania lub odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego z przyczyny określonej  w § 2 ust. 14 
2.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za 
każde stwierdzone opóźnienie (przy uwzględnieniu dopuszczonej tolerancji czasu)  w przystąpieniu do 
realizacji zleconej usługi, ponad deklarowany czas, przy czym jeśli opóźnienie przekroczy 15 minut 
kara wzrośnie do 200,00zł (dwieście złotych). Niezależnie od  naliczenia kary,  Wykonawca  
zobowiązany będzie do telefonicznego poinformowania zlecającego daną usługę o przewidywanym 
czasie trwania opóźnienia.  
3.Powyższe kary umowne w ust. 1 i 2 nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 
4.Wykonawca w przypadku niemożności wykonania usługi transportu sanitarnego z winy własnej, 
zobowiązany jest zorganizować  zastępcze wykonanie usługi oraz pokryć ewentualną różnicę wartości 
wykonanej usługi zleconej przez Zamawiającego innemu podmiotowi. 
5.W przypadku nie zorganizowania przez Wykonawcę zastępczego wykonania usługi transportu 
sanitarnego Zamawiający zorganizuje transport zastępczy  i obciąży go ewentualną różnicą wartości 
wykonanej usługi transportu sanitarnego przez inny podmiot.   
 

 
§ 5 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 

1) zapewnienie obsługi serwisowej pojazdów, 
2) utrzymanie we właściwym stanie i gotowości technicznej pojazdów.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu znajdującym się na 
terenie Zamawiającego, w mieniu osób trzecich oraz na osobach wyrządzone podczas wykonywania 
usługi transportu sanitarnego.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów z zakresu BHP oraz przepisów prawa ruchu 
drogowego. 
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu Wykonawcy w trakcie 
wykonywania usługi transportu sanitarnego wyrządzone przez osoby trzecie. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres obowiązywania niniejszej umowy,  
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielonych świadczeń 
zdrowotnych do kwoty  minimum 350 tyś. € na wszystkie zdarzenia i minimum 75 tyś € na jedno 
zdarzenie . 
6. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył polisę nr ....................... z dnia ..............oraz 
zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego poddania kontroli przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia  
i przedkładania Zamawiającemu – po zakończonej kontroli, raportu/protokołu z kontroli.   
8. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji transportu w sytuacjach zagrożeń, stanów wyjątkowych, 
wojny oraz ewakuacji, dla pacjentów Szpitala oraz osób ewakuowanych oraz biorących udział w akcji 
ratowniczej.  

 
§6 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku nie wykonania zleconej usługi zgodnie z postanowieniami określonymi 
w SIWZ. 
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić za zgodą obu stron, za uprzednim dwumiesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 
3. Wykonawca ma prawo do wstrzymania świadczenia usługi transportu sanitarnego do czasu 
uregulowania zadłużenia, jeżeli wystąpią zaległości płatnicze za wykonaną usługę transportu 
sanitarnego ponad termin określony w § 3 ust. 2 pkt. 1. 
 
   

§7 
 
1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 
następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej 
umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 
 

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 
1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości 
przedmiotu umowy  
1.4 nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kc. 
1.5 Zaistnienie nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych 
1.6 Zaistnienia siły wyższej 
1.7 zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy 
jeżeli  nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e niezależnie od ich wartości, 
1.8 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie  
1.9 w przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych 

niniejszą umową, w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu.  Zmiana 
terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy. 

1.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia w ramach zawartej umowy z danym 
wykonawcą,  środków pomiędzy zadaniami, które są objęte  zapotrzebowaniem, w 
zależności od aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany  te nie wymagać będą formy pisemnej. 

 
2.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
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b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 
c) zmiany danych teleadresowych,; 

4. Zmiany o których mowa w ust. 1    dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i 
jego akceptacji przez Strony. 
 
 

 
 

§ 8 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od X201X r. do X...2020 r. przy czym Strony ustalają, że umowę 

uważa się za zrealizowaną z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na 
kwotę określoną w § 2 ust. 2.  

 
§ 9 

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją 
umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, 
właściwym  sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wybrane przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. 
zm. Tekst jedn. Dz. U. z 2019r poz. nr 1843  z p. zm. ) oraz ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.) 
      

§ 11 
Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 
                                                      
 
 
                                   
 
           WYKONAWCA                                             ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
XXXXXXXXX.XXX                          XXXXXXXXXXX. 
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Załącznik nr 5 – Wzór wykazu pojazdów uprzywilejowanych (ambulans), które będą 
uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia 

 
  

 

Składając ofertę do postępowania  p. nazwą: Transport medyczny pacjentów (nr spr. 
SZP-332-64KO/2019),  działając w imieniu Wykonawcy 

 
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................... 
 
adres siedziby Wykonawcy ............................................................................... 
 
Numer telefonu i faksu  ......................................................................................  

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Zamówienie niniejsze wykonywać będę przy wykorzystaniu nw. pojazdów: 
 

L.p. 
Nr 

rejestracyjny 
pojazdu  

Nr i data 
dokumentu 
nadającego 

uprzywilejowanie 
dla pojazdu 

Podstawa 
Wykonawcy do 
dysponowania 

pojazdem  

Dedykowanie pojazdu do obsługi zamówienia (nr 
zadania i rodzaj  transportu SM 

   
  

 
 

 
  

   

  

 
  

  

 
  

  

 
 

 
 

 
 
Miejscowość X.............................. Data X.......................                
 
 
 

 ............................................... 
           podpis, pieczęć imienna osoby 

upoważnionej do reprezentowania firmy 
 
 


