
                        Sandomierz dnia 05.10.2017 r. 
Znak sprawy: PN/22/2017 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
UDZIELANEGO PRZEZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO 

UL. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 833 06 14, fax. (15) 832 35 75 
www.sand.pl 

 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 
209 000 Euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Informacje ogólne 
 
Zamawiającym jest :                       Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomie-

rzu przy ulicy Schinzla 13. 
Przedmiotem zamówienia jest:       Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz 
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu 
  
2. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpi-
tala Specjalistycznego Ducha Świętego ul. Schinzla 13 w Sandomierzu przez okres 36 
miesięcy w następujących zakresach: 
1. Całodobowy, we wszystkie dni tygodnia, transport sanitarny z kierowcą ambulan-
sem do transportu pacjentów typu A2, spełniającym cechy techniczne i jakościowe okre-
ślone w aktualnie obowiązującej polskiej normie przenoszącej europejskie normy zhar-
monizowane, obejmujący następujące zadania: 

• Przewóz chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania 
badania diagnostycznego (przewóz, doprowadzenie pacjenta do miejsca konsul-
tacji lub badań, przekazanie dokumentacji leczenia), 

• Przewóz chorych w celu podjęcia lub kontynuacji leczenia (przewóz, doprowa-
dzenie pacjenta do miejsca konsultacji lub badań, przekazanie dokumentacji le-
czenia), 

• Transport chorych niezdolnych do korzystania z publicznych środków transpor-
towych do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u Zamawiającego, 

• Transport materiału biologicznego oraz odbieranie wyników badań laboratoryj-
nych, histopatologicznych i innych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, 

• Przewóz osobowy pracowników medycznych Zamawiającego w celu wykonania 
świadczenia w miejscu pobytu pacjenta, 

• Przystąpienie do wykonywania usługi powinno nastąpić nie później niż w ciągu 
20 minut od otrzymania dyspozycji (telefonicznie lub faxem) na pierwsze we-
zwanie (zespół T – podstawowy) i uruchomienie wyjazdu następnego zespołu w 
ciągu 1 godziny od kolejnego wezwania (zespół T – dodatkowy). Czas przystąpie-
nia do realizacji zleconej usługi obejmuje czas jaki upłynie od momentu zgłosze-
nia zapotrzebowania na usługę przez Zamawiającego do momentu podstawienia 
we wskazanym miejscu środka transportowego do jego dyspozycji, 
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• Dla zespołu T – podstawowego czas pracy kierowcy liczony będzie jako gotowość 
24 godzinna, a przebieg kilometrów liczony będzie od wyjazdu środka transportu 
z siedziby Zamawiającego do czasu jego powrotu, natomiast dla zespołu T – do-
datkowego czas pracy kierowcy oraz przebieg kilometrów liczony będzie od wy-
jazdu środka transportu z siedziby Zamawiającego do czasu jego powrotu, po 
stawkach takich samych jakie obowiązywać będą dla zespołu T – podstawowego, 

• Usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone będą środkami transportu 
stanowiącymi własność Wykonawcy (wyposażonymi zgodnie z wymaganiami) 
oraz przez kierowców Wykonawcy, 

• Kierowcy Wykonawcy muszą posiadać stosowne kwalifikacje do obsługi karetki, 
posiadać aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii i zaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu z zakresu pomocy doraźnej. Oprócz świadczenia usług transportu 
sanitarnego kierowcy zobowiązani są do wykonywania czynności sanitariusza. 
Ponadto, podczas realizacji umowy kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do wy-
konywania poleceń pracowników Zamawiającego, w szczególności: lekarzy, ra-
towników medycznych oraz dyspozytora, 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart drogowych (dziennych kart 
wyjazdu), których kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) będą 
dostarczane Zamawiającemu co najmniej raz w tygodniu, 

• Realizacja usług winna odbywać się najkrótszą drogą, a w przypadku jej wydłu-
żenia Wykonawca zobowiązany będzie do wyjaśnienia przyczyn wydłużenia dro-
gi przejazdu.  

2. Specjalistyczny transport sanitarny pacjentów hospitalizowanych  
u Zamawiającego w celu zachowania ciągłości leczenia lub natychmiastowego podjęcia 
leczenia u innego świadczeniodawcy, karetką typu „S” ze składem osobowym i wyposa-
żeniem zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego oraz wymagań okre-
ślonych przez płatnika publicznych świadczeń zdrowotnych lub karetką typu „P” ze 
składem osobowym i wyposażeniem zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycz-
nego oraz wymagań określonych przez płatnika publicznych świadczeń zdrowotnych, w 
zależności od zgłoszonych przez Zamawiającego potrzeb, realizowany według następu-
jących zasad: 

• Ambulans sanitarny, którym wykonywane będą specjalistyczne transporty sani-
tarne karetką typu „S” musi spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w 
aktualnie obowiązującej polskiej normie przenoszącej europejskie normy zhar-
monizowane dla ambulansu typu C, 

• Ambulans sanitarny, którym wykonywane będą specjalistyczne transporty sani-
tarne karetką typu „P” musi spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w 
aktualnie obowiązującej polskiej normie przenoszącej europejskie normy zhar-
monizowane dla ambulansu typu B,  

• Wykonawca zapewni dostęp do usług specjalistycznego transportu sanitarnego 
przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, w tym także niedziela i 
święta, 

• W przypadkach pilnych usługi będą realizowane na żądanie do 90 minut od we-
zwania, natomiast transporty planowane – w dniu zgłoszenia lub w dniach na-
stępnych, zgodnie z terminem wskazanym przez Zamawiającego. Czas przystą-
pienia do realizacji zleconej usługi obejmuje czas jaki upłynie od momentu zgło-
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szenia zapotrzebowania na usługę przez Zamawiającego do momentu podsta-
wienia we wskazanym miejscu środka transportowego do jego dyspozycji, 

• Osoby wykonujące transport sanitarny muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 
zgodne z wymogami określonymi przepisami prawa, 

• Kierowcy przyjmującego zamówienie muszą posiadać stosowne kwalifikacje do 
obsługi karetki, posiadać aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii i zaświad-
czenie o ukończeniu kursu z zakresu pomocy doraźnej. Oprócz świadczenia usług 
transportu sanitarnego kierowcy zobowiązani są do wykonywania czynności sa-
nitariusza, 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia indywidualnej dokumentacji me-
dycznej transportowanego pacjenta zawierającej między innymi ocenę stanu 
zdrowia pacjenta oraz informację o zastosowanych procedurach medycznych i 
terapeutycznych, którą Wykonawca jest zobligowany przedstawić Zamawiające-
mu na każde żądanie, 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart drogowych (dziennych kart 
wyjazdu), których kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) będą 
dostarczane Zamawiającemu co najmniej raz w miesiącu.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, aby w uzasadnionych przypadkach trans-
portowanemu pacjentowi towarzyszył pracownik Zamawiającego (bez dodatkowych 
opłat). 

4. Świadczone usługi muszą być na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie  
z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa oraz postanowieniami 
umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz całodobowej gotowości do 
świadczenia usług na rzecz Zamawiającego.  

5. Zgłoszenia na transport sanitarny będą przyjmowane pod wskazanym przez Wyko-
nawcę numerem telefonu, czynnym całodobowo we wszystkie dni tygodnia, po-
twierdzane drukiem Zlecenia na transport sanitarny przekazywanym dla zespołu 
transportowego. 

6. Zlecenia na transport sanitarny koordynowane będą ze strony Zamawiającego przez 
Szpitalny Oddział Ratunkowy pod wyznaczonym w umowie numerem telefonu. 

7. Pojazdy używane do realizacji zamówienia muszą być sprawne technicznie, posiadać 
aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC, NNW oraz spełniać wymogi okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. 
U. z 2015 roku poz. 305 ze zm.). 

8. Usługa powinna być świadczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 8 
września 2006 roku o państwowym ratownictwie medycznym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r. poz. 757 ze zm.). 

9. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązuje się do poddania kon-
troli NFZ przeprowadzanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.08.2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w za-
kresie wynikającym z umowy zawartej z Dyrektorem Oddziału NFZ. 

10. Zamawiający ma prawo do wykazywania pojazdów, sprzętu i aparatury medycznej 
oraz personelu wykonującego świadczenie w Portalu SZOI, jako zasoby  do umów na 
świadczenia zdrowotne zawartych pomiędzy Świętokrzyskim Oddziałem Woje-
wódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach a Zamawiającym.  

11. Awaria środka transportowego nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zlecenia na 
transport lub kontynuacji we własnym zakresie i na własny koszt już rozpoczętego 
transportu. 
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12. Wykonawca musi posiadać łączność radiową na częstotliwości służby zdrowia. 
Szacunkowa ilość kilometrów oraz godzin została określona w formularzu cenowym 
stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. 
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo 
skorzystać z prawa opcji, które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć 
o 20% realizację zamówienia w stosunku do podstawowego zakresu zamówienia 
określonego w formularzu cenowym stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 
6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwy-
konawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji za-
mówienia: 
- kierowanie pojazdami w zakresie usługi transportu sanitarnego,  
- kierowanie pojazdami w zakresie usługi specjalistycznego transportu sanitarne-
go. 
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wy-
konujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szcze-
gólności do: 
1) żądania oświadczeń i  dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia speł-
niania w/w wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczo-
nym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zama-
wiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określe-
nie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umo-
wy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, ro-
dzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie reali-
zacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli zo-
stał sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w spo-
sób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
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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. 
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnie-
nia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej zał. nr 8 
do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnie-
nia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub pod-
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonują-
cych wskazane wyżej czynności.  
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadze-
nie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
KOD CPV: 60100000-9, 60130000-8 
 
3. Termin realizacji zamówienia 
 
Świadczenie usług przez okres 36 miesięcy tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 
r. 
 
4. Termin płatności 
 
Płatność przelewem w terminie do 30 dni (termin minimalny) od daty otrzymania fak-
tury przez Zamawiającego. 
 
II. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W PO-

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, określonych 
w pkt. 2; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 3. 
 
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (obligatoryjne przesłanki 
wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych): 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestęp-
stwo: 
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a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach po-
wierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorcze-
go, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpiecze-
nia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podat-
ków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wpro-
wadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wyklucze-
niu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kry-
teria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w sta-
nie przedstawić wymaganych dokumentów; 
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podej-
mowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zama-
wiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamó-
wienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przy-
gotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu za-
kłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
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do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający przewiduje na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia będzie wyklu-
czał Wykonawcę również z powodu okoliczności, o których jest mowa w art. 24 
ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (fakultatywne podstawy 
wykluczenia Wykonawcy): 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wy-
jątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawo-
mocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 
2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażą-
cego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności  podatków, opłat lub składek na ubez-
pieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 
pkt. 15 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami  lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 
 

 „Self-cleaning” Wykonawcy 

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca, który 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 
1, 2 i 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może przedstawić dowody na to, że podję-
te przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skar-
bowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wy-
czerpujące 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. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyro-
kiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie będzie podlegał wyklu-
czeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wyko-
nawcy, uzna za wystarczające dowody o których mowa powyżej. 

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przed 
wykluczeniem Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapewni temu Wykonawcy możliwość udowod-
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nienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie za-
kłóci konkurencji. 

3. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

 - zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje 
należycie: 

co najmniej dwie usługi transportu sanitarnego, które odpowiadają rodzajem i wartością 
przedmiotowi zamówienia, każda o wartości 1.000.000,00 zł. brutto. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych Wykonawca 
spełni warunek określony przez Zamawiającego, gdy wymagany zakres usługi (w tym 
zakres wartościowy) zostanie spełniony na dzień składania ofert. 

W przypadku gdy zakres usługi, będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, Wy-
konawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo, usługę niezbędną do wy-
kazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania usługi, tj. co najmniej: 

- 3 pojazdami do transportu pacjentów typu A2, spełniającymi wymogi określone w Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 roku 
poz. 305 ze zm.), 
- 2 pojazdami do transportu pacjentów typu „S” i 2 pojazdami do transportu pacjentów 
typu „P”, spełniającymi wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 roku poz. 305 ze zm.). 
 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podle-
gać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuco-
ną. 

III. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert 
jednolity europejski dokument zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 
dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy jednolity europejski dokument 
zamówienia (Dz. U. UE z 6.1.2016 r. L 3/16).  
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Jednolity europejski dokument zamówienia powinien być sporządzony zgodnie z 
Instrukcją, stanowiącą załącznik 1 do ww. rozporządzenia oraz instrukcją przygotowaną 
i udostępnioną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. 

Wykonawca w JEDZ oprócz informacji zawartych w Części II „Informacje dotyczące 
Wykonawcy” powinien wypełnić te części JEDZ, które dot.: 

(1) przesłanek do wykluczenia z pkt II.2 SIWZ, 

(2) warunków udziału w postępowaniu z pkt. II.3 SIWZ. 

Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolnościach innych 
podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi wypełnić jeden 
jednolity europejskie dokument zamówienia.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity eu-
ropejski dokument zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowa-
niu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wyka-
zuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczenia. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołu-
je się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite europej-
skie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów. 

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia 
nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym europejskim dokumencie za-
mówienia złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowi zał. nr 3 do SIWZ. 

 

IV. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego czę-
ści, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, nieza-
leżnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udo-
wodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiąza-
nie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności tech-
niczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pra-
wo Zamówień Publicznych. 

W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą pole-
gać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do re-
alizacji których te zdolności są wymagane. 
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Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zasobach polega Wyko-
nawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowa-
niu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

2) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

3) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa tak-
że jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów. 

 

V. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego każdy z Wykonawców musi wykazać, że:  

(a) nie zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia z postępowania oraz  

(b) posiada zdolności techniczne lub zawodowe. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity eu-
ropejski dokument zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowa-
niu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wyka-
zuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.   

Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 
Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii.  
 

VI. PODWYKONAWCY 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawia-
jący żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

 

VII. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 
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Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca  w ter-
minie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone na podstawie druku stanowiącego  
zał. nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca, który złożył odrębną 
ofertę w stosunku do Wykonawcy, z którym należy do tej samej grupy kapitałowej, po-
winien, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podsta-
wie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą należącym do tej samej grupy kapitałowej, który złożył 
odrębną ofertę w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie prowa-
dzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia.   
 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ W 
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘ-
POWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 
 
1) formularz ofertowy sporządzony na podstawie druku stanowiącego zał. nr 1 do 

SIWZ, 
2) formularz cenowy sporządzony w oparciu o załączony druk stanowiący zał. nr 2 do 

SIWZ, 
3) jednolity europejski dokument zamówienia, 
4) w przypadku nie podpisania oferty przez osobę uprawnioną do reprezentacji pod-

miotu pełnomocnictwo. 
 
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE BĘDZIE MUSIAŁ DOSTARCZYĆ WY-
KONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA W CELU POTWIER-
DZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU POD-
STAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę/Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na 
dzień złożenia dokumentów wymienionych poniżej: 
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 
13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności go-
spodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru i ewidencji, w celu po-
twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wyko-
nawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wyko-
nawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument po-
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twierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społecz-
ne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumie-
nie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odset-
kami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku  
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych na-
leżności wraz z ewentualnymi odsetkami i grzywnami lub zawarcie wiążącego porozu-
mienia w sprawie spłat tych należności, 
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobie-
gawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, 
7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu  z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716), sporządzone na podstawie druku stanowiącego zał. nr 7 do 
SIWZ, 
8) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rów-
nież wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wy-
konane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych do-
kumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub cią-
głych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należy-
te wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ter-
minu składania ofert. Wykaz usług należy sporządzić na podstawie druku stanowiącego 
zał. nr 4 do SIWZ, 
9) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzony na podstawie 
druku stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ. 
 
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasa-
dach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumen-
tów wymienionych w pkt. 1-7. 
  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1-4, przedkłada: 
1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kra-
ju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszka-
nia ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 
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24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter-
minu składania ofert; 
2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:  

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, wystawiony nie wcze-
śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdro-
wotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych na-
leżności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatno-
ści lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o któ-
rych mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadcze-
nie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonaw-
cy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia odnośnie terminów stosuje się jak 
powyżej. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zama-
wiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wyko-
nawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesie-
niu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, której dotyczy dokument wymieniony w pkt. 1, składa informację z odpowiednie-
go rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wy-
dany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym miejsce za-
mieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się 
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zama-
wiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 
 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów wymienio-
nych w pkt. 1-4 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowy-
mi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samo-
dzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 
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W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt. 1-
4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o któ-
rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, skorzysta 
z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne. 
 
Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 oraz dokumenty składane przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z orygina-
łem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonaw-
ca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku gdy złożona kopia 
dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdzi-
wości, Zamawiający zażąda przedstawienie oryginału lub notarialnie poświadczo-
nej kopii dokumentu. 
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolno-
ściach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Za-
mówień Publicznych składane są w oryginale. 
Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o 
której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych. 
 
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAW-
CAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZA-
NIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  
i dokumentów 
 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej 
procedury Wykonawcy oraz Zamawiający przekazują za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobi-
ście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektro-
nicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną, na numer faksu: (15) 832 35 75 bądź na adres poczty elektronicznej: przetar-
gi@sand.pl. 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektro-
nicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem na-
leży kierować na adres: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, ul. Schinzla 13, 27-600 
Sandomierz, nazwa postępowania: Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz 
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Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, znak postępowania – 
PN/22/2017. 

W przypadku komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym faksem lub przy użyciu środ-
ków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać 
ją za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy od-
powiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających za-
chowania formy pisemnej. 

2. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami 
 
Uprawnionymi pracownikami Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 
są: 
a) w sprawie przedmiotu zamówienia – Artur Krop nr tel. (15) 83 30 614,  
b) w sprawie procedury przetargowej – Agnieszka Kargulewicz nr tel. (15) 83 30 594  
w dni robocze (poniedziałek- piątek) w godz. 7.00 – 13.00 
 
XI. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIE-
NIA 

W razie niejasności dotyczących postanowień SIWZ, Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a 
Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
6 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 składania ofert. 

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa wyżej  lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzie-
lić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa wyżej. 
Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający jednocześnie przekaże wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści 
na stronie internetowej, na której udostępniania jest SIWZ. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia             
wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni na 
stronie internetowej. Dokonane modyfikacje są wiążące dla każdego Wykonawcy skła-
dającego ofertę. 

Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia prowadzić będzie do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedu-
rze lub sprostowania. 
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Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowa-
dzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poin-
formuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na 
stronie internetowej. W tym przypadku Zamawiający dokona również zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu. 
 
XII. WARUNKI ZABEZPIECZENIA PRZETARGU 
 

1. Wadium dla zamówienia wynosi 37.900,00 zł., słownie: trzydzieści siedem tysięcy 
dziewięćset złotych i zero groszy. Wykonawca powinien wnieść wadium przed 
upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 21.11.2017 r. do godziny 12:00, w 
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędno-
ściowo-kredytowej (poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym), gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 
oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wybór formy wniesienia wadium należy do Wyko-
nawcy.  

2. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego w PKO BP S.A. San-
domierz  68 1020 4926 0000 1802 0029 1112. Wadium wniesione w pieniądzu 
uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego wniesienia, 
określonym w ust. 1, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę 
wadium.  

3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formach przewidzianych przez 
ustawę Prawo Zamówień Publicznych należy dołączyć w oryginale do złożonej ofer-
ty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Za-
mawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych do niej oświadczeń i 
dokumentów. 

4. Odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium lub 
wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 

5. Treść dokumentu gwarancji lub poręczenia powinna zawierać w szczególności 
klauzulę, z której wynika zapłata kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w 
przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wadium powinno 
być wniesione na cały okres związania ofertą. 

6. Zamawiający zwróci wadium stosownie do zapisów art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 usta-
wy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium  przez Wykonawcę, które-
mu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w termi-
nie określonym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium  stosownie do zapisów art. 46 ust. 4a i ust. 5 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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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.  
 
XIV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, 

sam lub jako reprezentant firmy. 
2. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszyst-

kich jego ofert.  
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wy-

raża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia  

w językach obcych należy załączyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami 

była zszyta lub spięta i posiadała ponumerowane strony.  
7. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami prawa oraz treścią odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji mogą skutecznie 
składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomoc-
nik Wykonawcy, jeżeli do oferty załączone zostanie pełnomocnictwo ogólne lub 
szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi 
być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem 
kopii. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane     
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką 
pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 

10. W ostatniej części oferty Wykonawca zamieści informacje stanowiące tajemnice      
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   
umieszczając je w kopercie celem zabezpieczenia przed innymi uczestnikami                
postępowania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której         
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. 

12. Zaleca się aby, Wykonawca w swej ofercie podał aktualny numer faxu oraz aktualny   
adres e-mail. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofer-
ty. 

Oferta musi zawierać wyszczególnienie w postaci wykazu, natomiast same dokumenty      
powinny być ponumerowane, spięte, podpisane oraz ułożone zgodnie z przyjętą nume-
racją. 
 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

a) jest niezgodna z ustawą; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                        
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 
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c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na         
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych; 

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo Zamó-
wień Publicznych, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
Zamawiający żądał wniesienia wadium; 

j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiają-
cego; 

k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotnych interes bezpieczeń-
stwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny 
sposób; 

l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, złożyć osobiście lub za pośrednictwem po-
słańca na adres: 
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego - SEKRETARIAT, ul. Schinzla 13, 27-600 Sando-
mierz 
do dnia 21.11.2017 r. do godz. 12.00 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert, zaadresowanej na: „Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego - SEKRETA-
RIAT, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz” i oznaczonej: „Przetarg nieograniczony na  
Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Specjalistycznego Du-
cha Świętego w Sandomierzu, znak postępowania: PN/22/2017 - nie otwierać przed 
godz. 13:00  dnia ……. 2017 r.” Na kopercie należy podać dane Wykonawcy. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania 
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ofert. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być złożone według tych sa-
mych zasad jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA"/"WYCOFANIE". Zarówno zmiana, 
jak wycofanie wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być 
przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 
 
Zamawiający na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie-
zwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po 
upływie terminu do wniesienia odwołania.  
 
XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi dnia 21.11.2017 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Za-
mawiającego – Budynek Główny Sekcja Zamówień Publicznych. 
Zamawiający podczas otwarcia ofert poda informacje dotyczące: 
-     nazw oraz adresów Wykonawców, 
-   ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia. 

Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  
 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informa-
cje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności za-
wartych w ofertach. 

 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po           
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
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 one być udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicz-
nych. 
 
XVII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 
 
Oferta cenowa winna być sporządzona na lub w oparciu o załączony formularz ofertowy 
stanowiący zał. nr 1 do SIWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
formularza cenowego na lub w oparciu o załączony druk stanowiący zał. nr 2 do SIWZ. 
Cena oferty musi obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem zamó-
wienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
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Oferowana cena  to cena brutto oferty, będzie traktowana jako ostateczna do za-
płaty przez Zamawiającego.   
Zlecenia transportu składane przez  Zamawiającego  będą  wynikać  z bieżących   
i uzasadnionych potrzeb,  co jest równoważne  z możliwością  niezrealizowania  
do 20% zakresu zamówienia określonego w formularzu cenowym stanowiącym 
zał. nr 2 do SIWZ. 
Na fakturze należy podać Nr Umowy / z dnia  
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a  Wykonawcą będą dokonywane w PLN. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
 
XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
  Lp.                                    KRYTERIUM       WAGA 
1. Cena 60% 
2. Czas stawienia się w siedzibie Zamawiającego liczony od mo-

mentu zgłoszenia (dot. zespołu T - podstawowego) 
15% 

3. Organizacja 10% 
4. Doświadczenie w pracy osób wyznaczonych do realizacji usługi 

(dotyczy kierowcy pojazdu) 
10% 

5. Termin płatności 5% 
1. Ocena ofert w zakresie kryterium cena dokonana będzie według następujących 
zasad: 
  

Cp=
Cb

Cn
x 60 % x 100 

gdzie: 

 
Cp  – oznacza wartość punktową oferty, 
Cn   – oznacza najniższą cenę, 

Cb   – oznacza cenę oferty badanej 

2. Ocena ofert w zakresie kryterium czas stawienia się w siedzibie Zamawiającego 
liczony od momentu zgłoszenia (dot. zespołu T – podstawowego) dokonana będzie 
według następujących zasad: 

Do 10 minut – 15 pkt. 

Do 15 minut – 10 pkt. 

Do 20 minut – 0 pkt. 

3. Ocena ofert w zakresie kryterium organizacja dokonana będzie według następu-
jących zasad: 
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Pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia w zakresie usługi transportu sanitarne-
go z kierowcą stacjonujące w odległości od siedziby Zamawiającego max. 10km – 10 pkt. 

Pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia w zakresie usługi transportu sanitarne-
go z kierowcą stacjonujące w odległości od siedziby Zamawiającego max. 20 km – 5 pkt. 

Pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia w zakresie usługi transportu sanitarne-
go z kierowcą stacjonujące w odległości od siedziby Zamawiającego powyżej 20km – 0 
pkt. 

4. Ocena ofert w zakresie kryterium doświadczenie w pracy osób wyznaczonych do 
realizacji usługi (dotyczy kierowcy pojazdu) dokonana będzie według następują-
cych zasad: 

Zamawiający przyzna 1 pkt. za każdy rok doświadczenia pracownika (maksymalnie oce-
niane doświadczenie to 25 lat). W przypadku wpisania np. 26 lub więcej lat doświadcze-
nia pracownika Zamawiający przyzna max. 25 pkt. Zamawiający oceni czterech pracow-
ników Wykonawcy. Wykonawca może zatrudniać większą liczbę pracowników, ale Za-
mawiający oceni tylko czterech z największym stażem.  

Doświadczenie 1 osoby 0 lat – 25 i więcej lat 0 pkt. – 25 pkt. 
Doświadczenie 2 osoby 0 lat – 25 i więcej lat 0 pkt. – 25 pkt. 
Doświadczenie 3 osoby 0 lat – 25 i więcej lat 0 pkt. – 25 pkt. 
Doświadczenie 4 osoby 0 lat – 25 i więcej lat 0 pkt. – 25 pkt. 

Suma punków uzyskanych za doświadczenie przez każdego z Wykonawców następnie 
zostanie oceniona na podstawie wzoru: 

Dp=
Dn

Db
x 10 % x 100 

gdzie: 

 
Dp  – oznacza wartość punktową oferty, 
Dn   – oznacza ofertę z najwyższą ilością punktów za doświadczenie, 

Db   – oznacza ilość punktów za doświadczenie oferty badanej 

5. Ocena ofert w zakresie kryterium termin płatności dokonana będzie według na-
stępujących zasad: 

 

                          Ptf or  

Pptf    =      ----------------     x   5%   x   100     

  Ptf max 
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gdzie: 

Pptf    – ostateczna ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana  
      w kryterium Termin płatności; 

Ptf max –  najdłuższy termin płatności spośród wszystkich ważnych 
                          i nie odrzuconych ofert; 

Ptf or     –  termin płatności oferty rozpatrywanej; 

Zamawiający informuje, że wymagany minimalny termin płatności wynosi 30 dni, 
natomiast maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Zaoferowanie przez Wy-
konawcę terminu płatności równego 30 dni skutkować będzie uzyskaniem 0 
punktów w kryterium termin płatności, natomiast jeśli Wykonawca zaoferuje 
termin płatności krótszy niż 30 dni oferta zostanie odrzucona. W przypadku za-
oferowania przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 60 dni do oceny 
ofert oraz w przypadku wyboru oferty do realizacji zamówienia zostanie przyjęty 
termin płatności wynoszący 60 dni. 

6. Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez ofertę stanowić będzie sumę punk-
tów przyznanych w ramach wszystkich kryteriów. 
 
Zamawiający dokonana oceny złożonych ofert na podstawie danych podanych 
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
 
Wyniki wszystkich powyższych obliczeń Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień doty-
czących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, a co za tym idzie nie przewiduje wy-
boru najkorzystniejszej oferty z jej zastosowaniem. 
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie,  oczywiste omyłki rachun-
kowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamó-
wienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Za-
mawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny poda-
tek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepi-
sami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wska-
zując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiają-
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cy spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonaw-
ców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen  lub kosztów wyż-
szych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco ni-
skie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca 
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 
kosztu. 
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Prawo Za-
mówień Publicznych, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśniania; 
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktuali-
zowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w 
szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udziele-
nie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszyst-
kim wymaganiom przedstawionym w  Prawie Zamówień Publicznych oraz w SIWZ 
i została wybrana  jako najkorzystniejsza na podstawie określonych kryteriów. 
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonaw-
cy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby alby miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, któ-
rzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację, 
2)   Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funk-
cjonalności, 
4)   Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegającej odrzuceniu, ale nie zostali za-
proszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 
5)   dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6)   nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
7)   unieważnieniu postępowania 
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- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt. 1, 5 i 
7. 
 
XIX. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
  1)   nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wnio-
sek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wy-
kluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 
  2)   w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej 
dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 
  3)  w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż 
dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożo-
na żadna oferta; 
  4)   cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawia-
jący może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 
  5)   w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe 
o takiej samej cenie; 
  6)   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcze-
śniej przewidzieć; 
  7)  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą za-
warcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi 
środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możli-
wość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 
  1)   ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nie-
ograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkuren-
cyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, albo 
  2)   zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 
  3)   zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
o cenę. 
Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia 
w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiada-
mia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
  1)   ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 
  2)   złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżą-
cych po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające od-
rzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postę-
powaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczę-
ciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 
obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
 
XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY. 
 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego  w toku postępowania oraz w przy-
padku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na pod-
stawie ustawy, uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej stosow-
nie do Działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579). 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zama-
wiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały prze-
słane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfi-
kacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było po-
wziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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 jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi-
ło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elek-
tronicznej. 
  
XXI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA PRZYSZŁEJ UMOWY. 
 
1. Terminy dot. zawarcia umowy 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wy-
borze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny spo-
sób. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o których mowa wyżej, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozo-
stałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
Umowa z potencjalnym Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta zgodnie z wymaga-
niami Zamawiającego  zawartymi w SIWZ, na warunkach podanych w ofercie Wykonaw-
cy,  którego oferta zastała wybrana jako najkorzystniejsza. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zasady aneksowania umów. 

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicz-
nych przewiduje możliwość aneksowania umowy zawartej w ramach zamówienia 
publicznego w następujących przypadkach: 
1. Następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego Wykonaw-

cy. 
2. W przypadku nie zrealizowania całości umowy na wniosek Wykonawcy i za zgo-

dą Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie 
terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przed-
miotu umowy. 

3. Zmiany stawki podatku VAT. 
4. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdro-
wotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowot-
ne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

Zmiany określone w pkt. 4 i 5 mogą nastąpić wyłącznie  po złożeniu pisemnego wniosku Wy-
konawcy, w którym wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania 
przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.  
Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 144 
ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby 
takiej zmiany i po spełnieniu określonych przesłanek. 

XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1, 
2. Formularz cenowy – zał. nr 2, 
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zał. nr 3, 
4. Wykaz usług – zał. nr 4, 
5. Wykaz pojazdów – zał. nr 5, 
6. Druk „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej” – zał. nr 6, 
7. Druk „Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat” – zał. nr 7, 
8. Projekt umowy – zał. nr 8. 
 
         
         ZATWIERDZAM 


