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PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

na świadczenie usług transportu sanitarnego ( karetka + zespół 2 osobowy, tj. kierowca – ratownik 
medyczny + ratownik medyczny/pielęgniarka ) w okresie 24 miesięcy 

 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 
 
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
CPV - 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 
 
 
 
 
 
Termin składania ofert do dnia 10.12.2020 r. godz. 1000 
 

Termin otwarcia ofert 10.12.2020 r. godz. 1015 
 

 
 
 

 
 ZATWIERDZAM 

 
Prezes Zarządu 
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NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiającym jest: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. 
Adres: ul. Chopina 29, 78-200 Białogard 
NIP: 302-000-20-09, REGON: 331031257 
tel.: 94 311 37 17, e-mail: przetargi@szpitalbialogard.pl 
Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ: www.szpitalbialogard.pl 
Godziny urzędowania administracji: 730 - 1500.   

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie  
art. 39 ustawy Pzp. 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego  

Zestawienie szacunkowej ilości wyjazdów znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. Cena oferty ustalona w 
oparciu o dane wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiła będzie górną granicę przyszłego zobowiązania. 

 

1.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

1.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

1.4. Termin płatności min. 60 dni liczonych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

1.5. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy 
(załącznik nr 6 do SIWZ). 

1.6. Określenie przedmiotu zamówienia: 

1) Świadczenie usług transportu sanitarnego specjalistycznego do udzielania świadczeń zdrowotnych 
wymagających specjalnych warunków transportu całodobowo we wszystkie dni tygodnia bez 
wyłączania sobót, niedziel i świąt zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

2) Transport pacjentów w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznego tj. przewozy pacjentów  
na konsultacje lub  badania w celu kontynuacji leczenia, transport pacjentów  do innej placówki 
udzielającej świadczeń medycznych oraz innych nie wymienionych przewozów zgodnie z 
potrzebami Zamawiającego. 

3) Odwożeniu pacjentów do domu po skończonej hospitalizacji, 

4) Transporcie pacjentów w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie całej Polski, w 
pozycji leżącej/siedzącej zgodnie ze wskazaniami lekarskimi i możliwościami zdrowotnymi 
pacjenta. 

5) Dostarczaniu wyników badań oraz przewozie krwi, materiałów do badań i materiałów 
wykorzystywanych do świadczeń zdrowotnych specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego 
spełniającymi wymagania wynikające z przepisów prawa w zakresie będącym przedmiotem 
zamówienia. 

6) Transporcie personelu szpitala we wskazane miejsce.  
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1.7. Realizacja usług transportu sanitarnego odbywać się będzie na podstawie pisemnego zlecenia 
wystawionego przez lekarza Udzielającego zamówienia,  

1.8. Zlecenie powinno zawierać imię i nazwisko, wiek oraz stan chorego, a także wymagany skład zespołu 
wyjazdowego, miejsce docelowe przewozu, ewentualny postój lub przewóz powrotny itp. 

1.9. Usługi transportu  sanitarnego zamawiane będą tylko przez uprawniony do tego personel medyczny 
Udzielającego zamówienia. Osoby wykonujące usługi transportu sanitarnego posiadają odpowiednią 
odzież ochronną oraz identyfikatory, umożliwiające ich identyfikację. 

1.10. Skład i wyposażenie zespołów ratownictwa muszą być zgodne z art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 poz.882). 

1.11. Usługi transportu karetką muszą spełniać wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia i ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz.295). 

1.12. Usługi transportu sanitarnego muszą spełniać wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia i ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U z 2020 poz.1398). 

1.13. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa podlega obowiązkowi poddania się kontroli 
Narodowemu Funduszowi Zdrowia.   

1.14. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody będące w związku przyczynowym z 
wykonywaniem transportów sanitarnych  

1.15. Maksymalny czas oczekiwania na przyjazd karetki: do  60  minut (kryterium oceniane) od chwili 
zgłoszenia. Po upływie wyznaczonego terminu udzielający zamówienia ma prawo zamówić 
wskazany rodzaj transportu u innego podmiotu, na koszt Przyjmującego zamówienie . Zamawiający 
dopuszcza zaoferowanie terminu oczekiwania na przyjazd karetki zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

1.16. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostępność karetek na każde wezwanie 
Zamawiającego. 

1.17. Warunki ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Wymagania sanitarne i techniczne dotyczące pojazdów: pojazdy  winny posiadać cechy 
techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie . Ambulanse drogowe. Wymagania 
techniczne i dotyczące wyposażenia jak dla środka transportu specjalistycznego typu „B” 
zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, wyposażenie, zgodnie z wymogami warunków 
szczegółowych NFZ.  

2) Wyposażenie pojazdów w system łączności – obowiązkowo telefon komórkowy;  

3) Transport odbywać się będzie specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do 
przewozu pacjentów w pozycji siedzącej, leżącej, oraz pacjentów poruszających się na wózku 
inwalidzkim. 

 
 

1.18. Miesięczna ilość przejazdów wynosić będzie szacunkowo ( średnia z 3 m-cy): 
- ilość przewozów w skali miesiąca –  szacunkowo:      365,00 przewozów 
- ilość kilometrów w skali miesiąca – szacunkowo:  14 973,00 km. 
 
 
 

2. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 
UST. 1 PKT 6 I 7)  

2.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Przez okres 24 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy. 
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA,  
O KTÓRYCH, MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. 

4.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, spełniają warunki i wymagania określone w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów. 
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, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ) oraz wykaże, 

1) że posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z Ustawą 
o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. z 2020 poz.295.); 

2) że posiada decyzję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji 
(lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych) na uprzywilejowanie w ruchu  (art. 53 ust. 
1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym - Dz. U z 2020 poz.110) 
dla zgłoszonych przez Wykonawcę w ofercie pojazdów 
w załączniku nr 9 do SIWZ. 

2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 
 Posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych usług na sumę 

ubezpieczenia min. 75.000,00 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000,00 Euro w 
odniesieniu do wszystkich zdarzeń. 

 

3 Zdolności techniczne lub zawodowe.  
1.Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ), oraz kiedy wykaże, że 
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 również wykonuje, co najmniej 2 usługi polegające 
na transporcie sanitarnym o wartości min. 100.000,00 zł. brutto, każda (załącznik nr 8 do SIWZ). 

2. Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 2 karetkami wg. SIWZ  wraz z podaniem informacji nt. ich 
marki, numeru rejestracyjnego, daty ważności przeglądu, daty ważności polisy ubezpieczeniowej oraz 
posiadania zaświadczenia spełnienia przez wykazane karetki wymogów normy środka transportu 
specjalistycznego typu B – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdego z wymaganych 
pojazdów, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi karetkami (załącznik nr 9 do 
SIWZ). 

 

 

4.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby  
realizacji zamówienia. 
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4.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.  

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

4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 4.3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności   

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 4.3     
4.8. Wykonawcy 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.  

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia, np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące 
wymagania: 

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących 
wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.  5 ustawy Pzp; 

2) potencjał ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy Wykonawców w sumie musi spełniać 
wymagane od Wykonawców warunki;  

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie; 

4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;  

5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  
z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych; 

6) pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii  
i załączone do oferty. 

4.9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa powyżej.  
4.10. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie 

przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5  
ustawy Pzp. 

4.11. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5  ustawy Pzp, w następujących 
przypadkach: 

Lp. 
 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. 
 

1    Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, 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 2020 poz.814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
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 2020 r. poz. 1228) . 
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4.12. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW. 

 

5.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału oraz braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć wraz z ofertą: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie  

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru z 
załącznika nr 2  

2 Oświadczenie  

Oświadczenie dotyczące przesłanek  wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem wzoru z 
załącznika nr 3 

 

5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, składanych przez 
Wykonawców zgodnie z art. 26 ustawy Pzp na wezwanie Zamawiającego 

Lp. Wymagany dokument 

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

5.3 Wykaz dokumentów – w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp - składanych przez Wykonawców zgodnie z art. 26 ustawy Pzp – na wezwanie 
Zamawiającego 

Lp. Wymagany dokument 

1 Decyzja wydana przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji (lub ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych) na uprzywilejowanie w ruchu   
(art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2020 
poz.110) ) dla min. 2 karetek  typu B , dla zgłoszonych przez Wykonawcę w ofercie w załączniku 
nr 9 do SIWZ 

2 Wypełniony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy 
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie tj. co najmniej 2 usługi polegające na transporcie sanitarnym o 
wartości min. 100.000,00 zł.  brutto, każda (załącznik nr 8 do SIWZ). 

3 Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia  tj. min. 2 karetki z 
zespołem wg. SIWZ wraz z podaniem informacji nt. ich marki,  numeru rejestracyjnego, daty 
ważności przeglądu, daty ważności polisy ubezpieczeniowej oraz  oświadczenia Wykonawcy o 
spełnieniu przez wykazane karetki wymogów normy dla ambulansu typu B zgodnie z aktualnie  
obowiązującymi przepisami  – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdego z wymaganych 
pojazdów, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi karetkami (załącznik nr 9 do 
SIWZ). 
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 5.4.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.2 składa dokumenty wskazane w paragrafie 7  
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 poz.1282). 

 

1. Dokument lub dokumenty potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 
Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 takich  dokumentów,  zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie 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 wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby.  

 

 

5.5. Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej składana w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust.5 ustawy Pzp) 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o przynależności lub nie, do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych  W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy 
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

- oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) –  załącznik nr 5 

 

 

5.6. Wykaz dokumentów przedmiotowych, potwierdzających, że oferowane usługi, dostawy, 
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego składanych  
przez Wykonawców zgodnie z art. 26 ustawy Pzp na wezwanie Zamawiającego    Zgodnie z 
SIWZ. 

 

5.7. Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 

     1 Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

2 Formularz asortymentowo – cenowy załącznik nr 4.  

3 Zobowiązanie.  

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia powinno uwzględniać następujące 
informacje dotyczące: 
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1)  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w ust. 7.2 niniejszego rozdziału SIWZ. 

 

Postanowienia dotyczące Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 

4 Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób 
podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych 
dokumentów rejestrowych załączonych do oferty 

5 Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców  - załącznik nr 7. 

 

5.8. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 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. 

5.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

5.10. 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 potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku. 

5.11. Jeżeli wykonawca  nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.12. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

5.13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

5.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

6.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą  
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38). 
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6.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  
W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

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

6.4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ewelina Janisz 

 

7.           WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium. 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

8.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

8.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8.3. 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. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

9.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.4. Zaleca się, by oferta została sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszej Specyfikacji. Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przedstawione są w formie wzoru graficznego. Wykonawca może przedstawić załączniki w/g własnego 
układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach. W 
przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie 
dotyczy”. 

9.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

9.6. 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.  

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

9.8. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 

9.9. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione 
w  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób:  

 

„Oferta na świadczenie usług transportu sanitarnego ( karetka + zespół 2 osobowy, tj. kierowca – 
ratownik medyczny + ratownik medyczny/pielęgniarka ) w okresie 24 miesięcy 
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 Znak sprawy: P/N/5/2020 

NIE OTWIERAĆ przed: 10.12.2020 r. godz. 1015 
 

Na  kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot nie otwartej oferty w 
przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

9.11.  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 powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

9.12.  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 Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykazania 
najpóźniej w dniu składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 
(stosowne wyjaśnienie należy załączyć do oferty). 

9.13. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

9.14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
propozycje wariantowe lub alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

10.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu do dnia 10.12.2020 roku do godz.10:00, w 
sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do 
Zamawiającego na adres:  

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.  
 ul.Chopina 29 , 78-200 Białogard (sekretariat) 

                                              

10.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po 
upływie terminu do wniesienia odwołania. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.2020 roku o godz. 10:15  
      w siedzibie Zamawiającego,  tj. Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.  

ul.Chopina 29 , 78-200 Białogard , Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój 305 
 

10.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

10.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

10.5. 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. 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

11.1. Cena powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia, podatek od towarów i usług (VAT) 
oraz wszystkie inne pozostałe koszty realizacji zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać 
również wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost jak również nie 
ujęte a niezbędne do wykonania zadania np.: ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze, 
koszty dojazdów, koszty dostawy itp. 

11.2. Cenę oferty należy wyliczyć z dokładnością do jednego grosza z odpowiednim zaokrągleniem w 
dół lub w górę (do dwóch miejsc po przecinku), w następujący sposób: 
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a) w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5 

 b) w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5. 

11.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

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

11.5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami 
spowoduje odrzucenie oferty. 

11.6. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 
ustawy Pzp spowoduje odrzucenie oferty. 

11.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

11.8. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

11.9. Wartość oferty należy wyliczyć w sposób następujący: zgodnie z SIWZ. 

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

12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  

12.2. Zamawiający będzie oceniał oferty złożone według następujących kryteriów: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga % ( pkt.) 

1 Cena pracy jednej godziny zespołu 2 osobowego  

z ratownikiem medycznym 

60 

   2 Cena brutto oferty za przejazd jednego km               20 

4 Czas podstawienia pojazdu - karetki 20 

 Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferta w obu kryteriach, wynosi 100 (sto). 

12.3. Punkty przyznawane za podane w pkt 12.2 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

ad. 1)  Cena za 1 godzinę pracy  zespołu 2 osobowego  z rat. med. - 60% ( 60 pkt.) 

najniższa zaoferowana cena  
------------------------------------- x 60 pkt. =  C 1  
badana cena  
 

 

 

ad. 2) Cena brutto za 1 km przejazdu pojazdu  -  20 % ( 20 pkt.) 

najniższa zaoferowana cena  
------------------------------------- x 20 pkt. =  C 2 
badana cena  
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ad. 3) Czas podstawienia pojazdu we wskazane miejsce: 20%  - 20 punktów.  

KRYTERIUM obejmuje przedział czasowy, w którym Zamawiający oczekuje podstawienia pojazdu we 
wskazane miejsce, obejmującego maksymalny akceptowalny przez niego czas podstawienia pojazdu, jak 
również okres minimalny, realny do dotrzymania spełnienia wymogu. W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym 
ofertom zostaną przyznane punkty według następującej skali punktacji:  

 
Czas podstawienia pojazdu Ilość przyznanych punktów 

do  30 mim. 20 pkt 
Pow. 30 min. do 45 min. 10 pkt. 

(Pow.45  min do max 60 min) 5 pkt. 
Pow. 60 min.  0 pkt. 

 
Wysokość oceny czasu podstawienia pojazdu dokonana będzie na podstawie ocen punktowych przyznanych 
zgodnie z w/w tabelą.  
 
W przypadku nie podania przez Oferenta w ofercie jednego z parametrów zdefiniowanych przez 
Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, iż oferta spełnia wymogi na poziomie minimalnym. Takie założenia 
zostaną przyjęte do dokonania oceny i punktacji oferty. 

12.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę 
punktów ostatecznych stanowiącą sumę punktów „ Z ” w ww. kryteriach, obliczoną wg wzoru:  

 Z=C1 + C2 +CPP 

         Gdzie: 

C1 – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena za godzinę pracy zespołu 2 osobowego, 
C2 - liczba punktów badanej oferty w kryterium cena za przejazd jednego kilometra, 
CPP - liczba punktów badanej oferty w kryterium czas podstawienia karetki, 
Z – ostateczna ilość punktów badanej oferty. 

12.5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans punktów „ Z ”, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę  
z niższą ceną, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

12.6. 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 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

12.7. 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. 

12.8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 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 o złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz.2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
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3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

12.9. 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 Pzp lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
pkt. 14.8, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia;  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w ust. 12.8. 

12.10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.  

12.11. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 
warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz 
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

12.12. 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.  

12.13. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

13. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13.1. 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 kryteria oceny ofert. 

13.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy 
Pzp. 

13.3. Zamawiający informuje 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 wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,  
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) unieważnieniu postępowania 
  podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 13.3 ppkt 1 oraz 2-3 powyżej, Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej www.szpitalbialogard.pl 

13.5. 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 Pzp. 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

14.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie  to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni-jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem 
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terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy 
Pzp. 

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

14.3. 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.   

14.4. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznacza Zamawiający. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba 
Zamawiającego. W przypadku braku możliwości podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, 
Zamawiający prześle Wykonawcy umowę.  Wykonawca zobowiązany jest do podpisania i zwrotu 
umowy w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia przesłania ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

14.5. Za uchylanie się od zawarcie umowy Zamawiający ma prawo uznać - niedostarczenie do 
Zamawiającego umowy (podpisanej w dwóch egzemplarzach wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami) 
w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia przesłania ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
lub niestawienia się w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy. 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

16.1. Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ . 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

17.2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
c) odrzucenia oferty odwołującego;  
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

18.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  

21. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców – Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 
zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
22. POZOSTAŁE INFORMACJE 

22.1 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
        mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
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23. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU 
ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE 
DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

1. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 
RODO1) będzie w szczególności: 

 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 
szczególności: 

 Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
 Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 
 Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 
 Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

informacji z KRK), 
 Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 
 Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.  Dotyczy to w 

szczególności: 
 Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  
 Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
 Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 
 Pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 
 Członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał.   
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

__________________________ 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 do 88).  

z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych  
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 do 88), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, 
że:  
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie 
Sp. z o.o. , ul. Chopina 29, 78-200 Białogard, e-mail: sekretariat@rcm24.pl , tel. +48 94 311 37 24, w 
imieniu której działa Prezes RCM, zwany dalej „RCM” lub „Administrator” 
 inspektorem ochrony danych osobowych w: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z 
o.o. jest Pan Dariusz Florek, tel. 513 370 301, e mail:   iod@szpitalbialogard.pl ,   
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z potrzebą przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją i wypełnieniem obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obsługi przez 
Administratora kontrahentów i współpracowników na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: 
 

 

 
Świadczenie usług transportu sanitarnego ( karetka + zespół 2 osobowy, tj. kierowca – ratownik 

medyczny + ratownik medyczny/pielęgniarka ) w okresie 
 24 miesięcy. Znak sprawy. P/N/5/2020. 
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 realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu przeprowadzenia postępowania 
w ramach procedury zamówień publicznych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) 
RODO, a także obsługi przez Administratora kontrahentów i współpracowników w zakresie 
wypełniania obowiązku wynikającego z umów zawartych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;  

 niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze zobowiązań, na podstawie 
art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, np. roszczeń finansowych względem kontrahentów – wykonawców, 
biorących udział w postępowaniu organizowanym przez Administratora, wynikających z naliczonych 
opłat i kar lub kontraktowych, w celu rozliczeń zawartych umów z kontrahentami Administratora; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy, osoby lub podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   
 dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę administracyjną, 
techniczną i informatyczną Administratora, a w szczególności podmiotom administrującym systemami 
informatycznymi, serwisujących sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników 
elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom 
zapewniającym obsługę prawną. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych 
umów, w tym powierzenia przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie 
na polecenie Administratora, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych 
danych we własnych celach. 
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jako niezbędne do realizacji celów w jakich je 
pozyskano, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; 
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
w następujący sposób: 
− listownie na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
− przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na stronie: 

https://www.uodo.gov.pl/pl//p/kontakt ; 
− telefonicznie: (22) 531 03 00; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 
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Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 

2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. 

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3. 

4 Formularz asortymentowo - cenowy - załączniki nr 4. 

5 Oświadczenie o przynależności lub nie, do grupy kapitałowej– załącznik nr 5. 

6 Projekt umowy – zał. nr  6 + um. pow. przetwarzania. danych osob. - zał. nr 6 A. 

7 Informacja o podwykonawcach - załącznik nr 7. 

8 Wykaz doświadczenia – załącznik nr 8. 

9 Wykaz narzędzi – załącznik nr 9. 

 
Białogard, dnia20 listopada 2020 roku. 
 
 


