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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie
Maz. ul. Witosa 2. zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na
Wykonanie usług z zakresu:
TRANSPORTU PACJENTÓW DIALIZOWANYCH
1.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wymagania odnośnie pojazdów
1. Wykonawca zobowiązany jest podstawić samochody umożliwiające wygodny
transport dla pacjentów ( miejsca siedzące) zgodnie ze sporządzoną listą pacjentów
dla określonej zmiany.
2. Samochody wymienione w Załączniku Nr 5 podstawiane będą z kierowcami
zatrudnionymi przez Wykonawcę.
3. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić
transport zastępczy w sposób niezakłócający realizacji zabiegów.
4. Pojazdy powinny spełniać wymagania, stawiane tego typu pojazdom tzn.: wymagania
norm i przepisów technicznych, ważną na terenie Polski i UE homologację, ważne
badania techniczne, dopuszczające pojazdy do ruchu oraz opłacony pakiet
ubezpieczeń AC,OC,NW obowiązujących dla tego typu pojazdów ( kwota
ubezpieczenia NW jednego pojazdu nie mniejsza niż 200.000,00 zł ).
5. Pojazdy powinny posiadać Homologację na przewóz osób niepełnosprawnych lub
pojazdy winny być specjalnymi sanitarnymi umożliwiających zabranie jednorazowo
co najmniej ośmiu pacjentów, nie dopuszcza się samochodów osobowych typu Van z
rozkładanymi dodatkowymi siedzeniami w części bagażowej pojazdu.
6. Powierzchnie wewnętrzne pojazdów łatwo zmywalne nie nasiąkliwe( siedzenia,
podłogi, sufity, elementy boczne tapicerki- obicia ścian i tym podobne).
7. Temperatura wewnętrzna podstawionych samochodów musi być przystosowana do
przewozu osób, dodatkowo nawiewy w przedziale pasażerskim.
8. Samochody wyprodukowane nie wcześniej niż 4 lata.
9. Samochody wyposażone w :
- otwierane boczne drzwi,
-otwierane tylne drzwi,
-klimatyzacja kabiny pasażerskiej.
- ABS.
10. Samochody używane do transportu wymagają bezwzględnej akceptacji
Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wykonawca podstawi
pojazdy wpisane w Zał. Nr 5 ( minimum 3 pojazdy), oraz samochód rezerwowy w
wyznaczonym terminie oraz miejscu przez Zamawiającego.
Wykonawca podstawi pojazdy wpisane w zał. Nr 5 w wyznaczonym terminie prze
Zamawiającego ( minimum trzy pojazdy) oraz samochód rezerwowy z:
a. oryginalnymi dokumentami wymienionymi w rozdziale dotyczącym
wymagania odnośnie pojazdów przedstawionych w załączniku Nr 5 ,
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W sytuacji nie podstawienia samochodów w wyznaczonym terminie, godzinie oraz
wyznaczonym miejscu ( SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki ul. Witosa 2 ) z żądanymi
dokumentami przez Zamawiającego oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
11. Wykonawca posiada Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności – minimum 200.000,00 netto. Polisa ważna przez cały okres
obowiązywania umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli NFZ na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z2008r.Nr164,poz.1027 z póżn.zm.).
13. Polisa , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności –
minimum 200.000,00 netto.
14. Bezprzewodowy środek łączności lub środek telekomunikacyjny dla każdego
pracownika wykonującego usługę.
Wymagania odnośnie kierowców
1. Kierowcy powinni posiadać wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia do
prowadzenia wskazanych pojazdów oraz posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przed lekarskiej.
2. Podczas pełnienia dyżurów, kierowcy powinni być wyposażeni w stroje służbowe,
zgodne z obowiązującymi przepisami w kolorze stosowanym przez zamawiającego.
3. Kierowcy przewożący pacjentów zobowiązani są do pomocy chorym przy wsiadaniu
i wysiadaniu z pojazdu, pomocy w drodze od pojazdu do szatni i Stacji Dializ
(przewożenie na wózkach inwalidzkich, doprowadzenie) oraz w drodze z domu do
pojazdu i z pojazdu do domu.
Sposób realizacji usług
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz pacjentów leczonych dializoterapią z ich miejsca
zamieszkania do Stacji Dializ SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim i transport
powrotny.
b) Transport pacjentów odbywa się przez sześć dni w tygodniu od poniedziałku do
soboty.
c) Zabiegi dializoterapii odbywają się każdego dnia w ciągu trzech zmian, w
godzinach: 6.00 – 11.00, 12.00 – 16.00, 17.00 – 23.00. Czas trwania zabiegów
oraz ilość zmian może ulec zmianie, tym samym może spowodować przesunięcie
ustalonych godzin rozpoczęcia
i zakończenia zabiegów.
d) Dziennie dializowanych jest około 55 osób (liczba pacjentów nie jest stała i może
ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu) z różnych miejscowości położonych na terenie
Mazowsza (Lista pacjentów, których należy dowieźć w określony dzień, na
wyznaczoną zmianę, tworzona jest przez pracowników Stacji Dializ SPZOZ-ZZ w
Makowie Maz.).
e) Średnia liczba kilometrów miesięcznie – ok. 40.000 km, rocznie ok. 480.000 km
f) Wykonawca zobowiązany jest podstawić samochody umożliwiające wygodny
transport dla pacjentów (miejsca siedzące w pojazdach używanych do transportu:
zgodnie ze sporządzoną listą pacjentów dla określonej zmiany.
g) Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia samochodów wraz z prowadzącymi
je kierowcami.
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h) Czas realizacji usługi: od dnia podpisania umowy przez okres 18 miesięcy.
i) Zapłata za usługi odbywać się będzie na podstawie faktur przedkładanych przez
Wykonawcę za przewóz osób w ciągu każdego przepracowanego miesiąca
kalendarzowego, według ustalonej w drodze postępowania przetargowego stawki
za każdego przewiezionego pacjenta razy ilość osób przewiezionych w miesiącu,
j) W sytuacji gdy pacjent po dializie zostanie w szpitalu lub ze szpitala będzie
transportowany do domu , za taką osobę Wykonawca otrzyma tylko połowę stawki.
W Stawkę przewozu 1-nego pacjenta Wykonawca wlicza koszty związane
z dostarczeniem pacjenta z domu do szpitala (do szatni, pomoc w przebraniu
pacjenta oraz transport na oddział i z powrotem), oraz wszystkie inne koszty
jakie musi ponieść świadcząc tą usługę.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy
PZP,
dotyczący
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP
2.1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie informacji
zawartych w dokumencie:
Lp.
1

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Do potwierdzenia - uprawnienia w zakresie transportu drogowego
osób / na wykonywanie przewozu osób
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Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykaże, że zrealizował/ realizuje w okresie trzech ostatnich lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1
zamówienie o podobnym charakterze, co do przedmiotu, jak
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zamówienia, tj. wykonał/ wykonuje, co najmniej 1 usługę polegających
na : zadaniach opisanych w SIWZ
3

Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca spełni
wymagania zawarte w rozdziale 1
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Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
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Do potwierdzenia: przeszkolenie w zakresie udzielania pomocy
p/lekarskiej.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Do potwierdzenia : opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia (dołączony dowód opłaty
składki/składek ubezpieczenia)

2.3Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
2.4Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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2.5Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Koncesja, zezwolenie lub licencja
Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,
potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3

Opłacona polisa
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia

4

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień

3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej – w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1
ustawy Pzp.

2

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
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Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej w oryginale (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa każdy z wykonawców). wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do SIWZ
Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub
więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne):
1) Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP w
zakresie wymaganym przez Zamawiającego;
2) Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 11 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej w terminie do 3 dni od daty zamieszczenia na stronie
internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

3

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i
doświadczenie, jeżeli wykaże, że zrealizował/ realizuje w okresie trzech
ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym
okresie, co najmniej 1 zamówienie o podobnym charakterze, co do
przedmiotu, jak zamówienia, tj. wykonał/ wykonuje, co najmniej 1 usługę
polegających na : zadaniach opisanych w SIWZ

3.3

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Lp.

Wymagany dokument

1

Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3.4Inne wymagane dokumenty:
Lp.

Wymagany dokument

1

Załącznik Nr1 – formularz oferty
Transport Pacjentów Dializowanych (z kierowcą )

2

Zał. Nr 2
WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA
POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

3

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej w oryginale (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa każdy z wykonawców). wg wzoru stanowiącego załącznik nr
3 do SIWZ
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4

Zał. Nr 4 do SIWZ
Wykaz zamówień o podobnym charakterze – odpowiadających
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia ( co najmniej 1 zamówienie )

5

Załącznik Nr 5 Oświadczam że do realizacji zamówienia zostaną

6

wykorzystane niżej wymienione pojazdy Do załącznika Wykonawca
załącza kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów
wymienionych w /w załączniku z którego będzie wynikać, że
pojazdy spełniają wymagania zawarte
w Rozdziale I
Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć
do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie
figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego
nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W
przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić
należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego
odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie
skarbowej.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących
sytuacji
finansowej i
ekonomicznej wymaganych
przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
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potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
4.Podwykonawstwo Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
5.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wysyłając pytanie drogą email
przetargi@szpital-makow.pl . Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
5.2Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
5.3.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
5.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a
jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na
tej stronie.
5.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych prowadzi się z zachowaniem formy
pisemnej.
5.6

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

5.7

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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5.8

Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo
zamówień publicznych

5.9

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie formalnym osobami upoważnionymi
Wykonawcami są:
1
Marek Otłowski - tel.: (29) 71 42 335,
e-mail: przetragi@szpital-makow.pl

do

kontaktu

z

6. Wymagania dotyczące wadium
6.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 PLN)
6.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30/05/2019r. do godz. 09:00.
6.3Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu Oddział w Makowie Mazowieckim
Nr konta: 30 8917 0001 0013 2437 2000 0050
b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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 (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
6.4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.
6.5.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
6.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.7

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego .
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6.8.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
6.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
6.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w
warunkach określonych w ofercie;

sprawie

zamówienia

publicznego

na

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7.Termin związania ofertą
7.1Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
7.2Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
7.3Wykonawca 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. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
7.4Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert
8.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
8.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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8.4W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych
kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania
oferty.
8.5Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być
sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.6 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.7 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania
lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
8.8 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były
kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie
podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie
oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy.
Pozostałe strony mogą być parafowane.
8.9

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez
osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

8.10 Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i
oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
8.11 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i
adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na:
Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ znak sprawy: 12/2019 NIE
OTWIERAĆ przed: 2019-05-30 godz. 09:30”. Na wewnętrznej kopercie należy
podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w
przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
8.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed
upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być
opisane w sposób wskazany w pkt 8.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
8.13 Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te
informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
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9.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat SPZOZ-ZZ w
Makowie Mazowieckim do dnia 2019-05-30 do godz. 09:00.
9.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
9.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-05-30 o godz. 09:30, w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 5, Dział Zamówień Publicznych .
9.4 Otwarcie ofert jest jawne.
9.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9.6 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
10.Opis sposobu obliczenia ceny
10.1W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5
lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385) za wykonanie wybranej
części przedmiotu zamówienia.
10.2Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
10.3W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.
10.4Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie
PLN.
10.5Zamawiający nie
zamówienia.

przewiduje

udzielenia

zaliczek

na

poczet

wykonania

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
11.1Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Zadanie
1 Usługa transportu pacjentów
Stacji okresie 18 miesięcy

Nazwa kryterium - waga [%]
1 - Cena (koszt) – 100%

11.2Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów:
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Zadanie
1 Usługa transportu pacjentów
Stacji Dializ w okresie 18
miesięcy

Wzór
1 - Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 *
waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród
wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

11.3

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 15.6, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.

Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
11.4 Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
11.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
11.6 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny.
11.7 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania
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zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy
oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych
przepisów.
11.8 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11.9Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem pkt 15.6 lit. c.
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 15.6 lit. c;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
11.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
11.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane wyżej kryteria oceny ofert.
11.2

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki
wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych

11.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i
nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie
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jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez
ogłoszenia albo zapytania o cenę;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
11.4

Ogłoszenie zawierające informacje o postępowaniu przetargowym,
Zamawiający umieści na stronie internetowej www.szpital-makow.pl oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

11.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych 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.
11.6 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
11.7 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z
zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w
sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych albo 10 dni - jeżeli
zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed
upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
11.8

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

11.9

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

11.10 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może
zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy .
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
12.1 W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie jest wymagane.
13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
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13.1Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
13.2 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
14.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
14.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych
14.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych
14.3Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub
zapytania o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
14.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
14.5

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

14.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w ustawie Prawo
zamówień publicznych
14.7 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
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zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14.8 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
14.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14.10 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
14.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
15 Aukcja elektroniczna
15.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16.

Pozostałe informacje

16.1 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr

Nazwa załącznika

1

Formularz ofertowy

2

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA
POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

3

Wykaz zamówień o podobnym charakterze – odpowiadających
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia ( co najmniej 1 zamówienie )

4

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

5

Oświadczam że do realizacji zamówienia zostaną wykorzystane niżej
wymienione pojazdy

Nr

Nazwa dokumentu / wzoru

1

projekt umowy
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów w Makowie
Mazowieckim, adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-makow.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora
(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu
przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.
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Załącznik Nr1 – formularz oferty
Transport Pacjentów Dializowanych (z kierowcą )
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
(nazwa, siedziba, nr telefonu i faxu Wykonawcy )
Niniejszym w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz
Zamawiającego zamówienia publicznego związanego z: „Usługą transportu sanitarnego
na rzecz SPZOZZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa2 .’’
Za następującą cenę ofertową obliczona zgodnie z wymogami pobranej od
Zamawiającego. SIWZ:
A.1
1.
Strony ustalają, że opłata za usługę przewozu 1 pacjenta wynosi:
.........................zł
netto,
słownie.............................................................
.........................zł
brutto,
słownie.............................................................
Wartość umowy w okresie 18 miesięcy, licząc od daty jej podpisania
wynosi :
…………………………zł netto ( stawka przewozu 1 pacjenta x 24.000 razy.)
słownie:…………………
podatek VAT……………
…………………………..zł. brutto ( stawka przewozu 1 pacjenta x 24.000 razy.)
W Stawkę przewozu 1-nego pacjenta Wykonawca wlicza koszty związane
z dostarczeniem pacjenta z domu do szpitala (do szatni, pomoc w przebraniu
pacjenta oraz transport na oddział i z powrotem), oraz wszystkie inne koszty
jakie musi ponieść świadcząc tą usługę.
A.2
Jednocześnie:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą częściową na czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały
zawarte Warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się
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w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Termin płatności: 45 dni.

Załącznikami do niniejszej oferty są :
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
5. ............................................................
6. ............................................................

........... dnia ………………………
Podpisy i pieczątki imienne przedstawiciela
(przedstawicieli) Wykonawcy upełnomocnionego
(upełnomocnionych) do zaciągania zobowiązań w
wysokości odpowiadającej cenie oferty

22

Zał. Nr 2 do SIWZ
……………………
Pieczęć Wykonawcy
WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ
PODWYKONAWCOM
L.p

Wykaz części zamówienia, które wykonawca powierzyć
podwykonawcom

……………………………….
miejscowość , data

…………………… …………………………
podpis osoby/ osób uprawnionej
/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

UWAGA: formularz wypełnia tylko Wykonawca, który przy realizacji zadania będzie
korzystał z podwykonawcy.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
Nr sprawy: 12/2019

OŚWIADCZENIE
(o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego:
pn.: Transport Pacjentów Dializowanych (z kierowcą )
- nr sprawy 12/2019.

W imieniu wykonawcy, którego reprezentuję:
Nazwa:
………………………………………………………………………………………………………....
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam, że w/w Wykonawca:
Nie

należy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 z Wykonawcami, którzy

złożyli oferty (w ramach tego samej części zamówienia) w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego

Należy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 z Wykonawcami, którzy
złożyli oferty (w ramach tego samej części zamówienia) w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
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* zaznaczyć właściwe X w okienku
(nie zaznaczenie właściwego punktu będzie rozumiane jako nie należenie do żadnej
grupy kapitałowej)

….................................
Miejscowość i data

….............................................................
podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Instrukcja:
Każdy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-makow.pl w zakładce postępowania, informacji z otwarcia ofert, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga!!! W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców niniejsze
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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Zał. Nr 4 do SIWZ
Wykaz zamówień o podobnym charakterze – odpowiadających swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia ( co najmniej 1
zamówienie ) tj.:
Zad .Nr 4- Transport Pacjentów Dializowanych
Opis przedmiotu
zamówienia

Wartość
kontraktu

Termin realizacji

Nazwa i adres
Zamawiającego, u
którego wykonano
zamówienie

…………………………………….
data, podpis i pieczęć Wykonawcy
W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych
wyżej zamówień
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
Oświadczam że do realizacji zamówienia zostaną wykorzystane niżej wymienione
pojazdy(wymienić nie mniej niż trzy pojazdy) :
Lp

Marka pojazdu i typ

Rok produkcji

ABS lub nie

1.
2.
3.
4.
Do załącznika Wykonawca załącza kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów
wymienionych w załączniku z którego będzie wynikać, że pojazdy spełniają wymagania
zawarte w Rozdziale I oraz kserokopie dokumentów zawartych w rozdziale I poz. Nr 4

Dodatkowy pojazdy oddalony od szpitala w Makowie Mazowieckim – dojazd w sytuacji
awarii samochodu podstawowego max 2 godziny

…………………………………………………
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wzór umowy
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
NR. /2019
Zawarta w dniu w Makowie Maz. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty,
w trybie: przetargu nieograniczonego
Pomiędzy Firmą:
reprezentowaną przez:
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”
a.
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ – ZESPOŁEM
ZAKŁADÓW w Makowie Mazowieckim ul. Witosa 2.
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
o następującej treści:
§ 1.
1.Wykonawca świadczy usługi transportowe na rzecz Zamawiającego wg.
Zad. Nr 1 stanowiących integralną część umowy.
2 .Zmiana ceny towaru może nastąpić w przypadku:
1) zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT, związanych z przedmiotem
zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia
w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. W sytuacji zbyt dużego wzrostu
cen/ceny Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania całej umowy lub spornej
części z Wykonawcą w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wniosku.
2) Każdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany ceny netto/brutto, o której mowa w ust. 3
pkt. 1), Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ
zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, na koszty wykonania zamówienia
oraz propozycje nowej ceny towaru, potwierdzone powołaniem się na przepisy, z
których wynikają powyższe zmiany. Zmiana ceny netto/brutto, wymaga podpisania
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aneksu do niniejszej umowy.
§ 2.
Transport Pacjentów Dializowanych
2.

Strony ustalają, że opłata za usługę przewozu 1 pacjenta wynosi:
.........................zł
słownie.............................................................
.........................zł
słownie.............................................................
Wartość umowy w okresie 18 miesięcy, licząc od daty jej podpisania, będzie

netto,
brutto,

wynosiła :
…………………………zł netto ( stawka przewozu 1 pacjenta x 24.000 razy.)
słownie:…………………
podatek VAT……………
…………………………..zł. brutto ( stawka przewozu 1 pacjenta x 24.000 razy.)
W Stawkę przewozu 1-nego pacjenta Wykonawca wlicza koszty związane
z dostarczeniem pacjenta z domu do szpitala (do szatni, pomoc w przebraniu
pacjenta oraz transport na oddział i z powrotem), oraz wszystkie inne koszty jakie
musi ponieść świadcząc tą usługę.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Wymagania odnośnie pojazdów
Wykonawca zobowiązany jest podstawić samochody umożliwiające wygodny transport
dla pacjentów ( miejsca siedzące) zgodnie ze sporządzoną listą pacjentów dla
określonej zmiany.
Samochody przewożące pacjentów dializowanych wyprodukowane nie wcześniej niż 4
lat.
W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić
transport zastępczy w sposób niezakłócający realizacji zabiegów.
Pojazdy powinny spełniać wymagania, stawiane tego typu pojazdom tzn.: wymagania
norm i przepisów technicznych, ważną na terenie Polski i UE homologację, ważne
badania techniczne, dopuszczające pojazdy do ruchu oraz pakiet ubezpieczeń
AC,OC,NW obowiązujących dla tego typu pojazdów.
Samochody używane do transportu wymagają akceptacji zamawiającego przed
przystąpieniem do realizacji zamówienia.
Temperatura wewnętrzna podstawionego samochodu musi być przystosowana do
przewozu osób.
Polisa , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności –
minimum 200.000,00 netto.
Wymagania odnośnie kierowców
Kierowcy powinni posiadać wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia do
prowadzenia wskazanych pojazdów oraz posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przed lekarskiej.
Poruszać się pojazdami zgodnie z obowiązującymi przepisami ruch drogowego.
Podczas pełnienia dyżurów, kierowcy powinni być wyposażeni w stroje służbowe,
zgodne z obowiązującymi przepisami w kolorze stosowanym przez zamawiającego.
Kierowcy przewożący pacjentów zobowiązani są do pomocy chorym przy wsiadaniu
i wysiadaniu z pojazdu, pomocy w drodze od pojazdu do szatni i Stacji Dializ
(przewożenie na wózkach inwalidzkich, doprowadzenie) oraz w drodze z domu do
pojazdu i z pojazdu do domu.

Sposób realizacji usług
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz pacjentów leczonych dializoterapią z ich miejsca
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a.
b.

c.

d.
e.

zamieszkania do Stacji Dializ SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim i transport
powrotny.
Transport pacjentów odbywa się przez sześć dni w tygodniu od poniedziałku do
soboty.
Zabiegi dializoterapii odbywają się każdego dnia w ciągu trzech zmian, w godzinach:
6.00 – 11.00, 12.00 – 16.00, 17.00 – 23.00. Czas trwania zabiegów oraz ilość zmian
może ulec zmianie, tym samym może spowodować przesunięcie ustalonych godzin
rozpoczęcia i zakończenia zabiegów.
Dziennie dializowanych jest około 55 osób (liczba pacjentów nie jest stała i może
ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu) z różnych miejscowości położonych na terenie
Mazowsza (Lista pacjentów, których należy dowieźć w określony dzień, na
wyznaczoną zmianę, tworzona jest przez pracowników Stacji Dializ SPZOZ-ZZ w
Makowie Maz.).
Średnia liczba kilometrów miesięcznie – ok. 40.000 km, rocznie ok. 480.000 km
Wykonawca zobowiązany jest podstawić samochody umożliwiające wygodny
transport dla pacjentów (miejsca siedzące w pojazdach używanych do transportu:
zgodnie ze sporządzoną listą pacjentów dla określonej zmiany.

f.

Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia samochodów wraz z prowadzącymi je
kierowcami.
g. Czas realizacji usługi: od dnia podpisania umowy przez okres 18 miesięcy
h. Zapłata za usługi odbywać się będzie na podstawie faktur przedkładanych przez
Wykonawcę za przewóz osób w ciągu każdego przepracowanego miesiąca
kalendarzowego,
i. według ustalonej w drodze postępowania przetargowego stawki za każdego
przewiezionego
pacjenta razy ilość osób przewiezionych w miesiącu,
j. W sytuacji gdy pacjent po dializie zostanie w szpitalu lub ze szpitala będzie
transportowany do domu , za taką osobę Wykonawca otrzyma tylko połowę stawki.
W Stawkę przewozu 1-nego pacjenta Wykonawca wlicza koszty związane
z dostarczeniem pacjenta z domu do szpitala i z powrotem, oraz wszystkie inne koszty
jakie musi ponieść świadcząc tą usługę.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 3.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonaną usługę w terminie dni od daty
wystawienia faktury przez Wykonawcę.
Zapłata należy się wyłącznie za faktycznie zrealizowaną usługę.
Faktura będzie wystawiona za wykonaną usługę do piątego dnia miesiąca
następującego po miesiącu rozliczeniowym i przekazana Zamawiającemu.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT ( NIP 757-12-86-097,
Regon 000304591) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiającego.
Zobowiązania powstałe z tytułu wykonanej usługi nie mogą być przekazywane
osobom trzecim bez zgody SPZOZ-ZZ.
Ustalone w załączniku do niniejszej umowy ilości stanowią wielkości szacunkowe,
które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

8. Zmiany o których mowa mogą prowadzić do zwiększenia wartości brutto umowy a w
przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu umowy nie będą służyć Wykonawcy żadne
roszczenia wobec Zamawiającego.
§ 4.
1. Strony ustalają, że:
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a) Każdorazowo w razie nienależytego wykonania usługi będzie obowiązywać
kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zlecenia
przewozu.
b) W sytuacji niezrealizowania zlecenia Zamawiający wynajmie dodatkowy
transport a koszty wynajmu pojazdu poniesie Wykonawca.
c) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w terminie krótszym
niż 3 miesiące, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz w razie
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości
brutto umowy.
d) Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających kary umowne.
e) Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z należności dla
Wykonawcy.
f) Zapłata lub potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z
kontynuowania umowy.
g) Każdorazowo w razie nienależytego wykonania usługi będzie obowiązywać
kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zlecenia
przewozu.
2. W przypadku nie wprowadzenia do sytemu informatycznego SZOI bezpośrednio po
zawarciu umowy informacji o świadczeniu usługi transportowej na rzecz
Zamawiającego i obciążeniem przez NFZ z tego tytułu Zamawiającego karami.
Zamawiający pomniejszy płatność o tą kwotę z wystawionych faktur Wykonawcy.
3. Wykonawca Zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu zdrowia w
zakresie wykonywania niniejszej umowy. W sytuacji naliczenia kar umownych przez
NFZ z tego tytułu Zamawiającego karami. Zamawiający pomniejszy płatność o tą
kwotę z wystawionych faktur Wykonawcy.
§ 5.
1. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
§6.
1. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić na zasadzie pisemnego
trzymiesięcznego , wypowiedzenia, którego koniec upływać będzie ostatniego dnia
miesiąca, przez każdą ze stron, w całości lub w części tj. co do danego zadania.
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w
przypadku niewłaściwej realizacji usług przez Wykonawcę.
3. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie
wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8.
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
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