
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

,,Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla Regionalnego Centrum Medycznego w
Białogardzie Sp. z o.o.''

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331031257

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chopina 29

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalbialogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbialogard.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla Regionalnego Centrum Medycznego w
Białogardzie Sp. z o.o.''

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-490f0a52-6254-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00325397/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-21 13:36

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://szpitalbialogard.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały
w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystać z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazania tych dokumentów
oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej- datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia
wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego. 
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta Wykonawcy oraz załączniki do
oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowanie). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: przetargi@szpitalbialogard.pl
8. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta Wykonawcy oraz załączniki do oferty), cyfrowych
odwzorowań dokumentów składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów
elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email: przetargi@szpitalbialogard.pl 
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
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dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobów komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 119z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie
Sp. z o.o., ul. Chopina 29, 78-200 Białogard;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.
jest Pani/Pan Dariusz Florek, adres 
e-mail: iod@szpitalbialogard.pl , telefon: 513 370 301;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę całodobowego
transportu sanitarnego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie, ul. Chopina 29”,
prowadzonego w trybie podstawowym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia
zakończenia realizacji umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. 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; 
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/N/5/2021
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 452269,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług całodobowego transportu sanitarnego i
medycznego realizowanego specjalistycznym środkiem transportu w zależności od rodzaju
transportu na rzecz Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1 Transport pielęgniarki środowiskowej (lub inny personel medyczny) karetką typu T –
kierowca + personel medyczny (zamawiającego): 
• Dojazd z siedziby Zamawiającego do pacjenta.
• Transport wyników badań, krwi i materiałów biologicznych środkami transportu sanitarnego
spełniającymi wymagania wynikające z przepisów prawa w zakresie będącym przedmiotem
zamówienia.

1.2 Transport pacjenta z ratownikiem KPP lub sanitariuszem (zespół: kierowca/ sanitariusz po
ukończonym kursie KPP + sanitariusz po ukończonym kursie KPP) karetką typu T:
• Transport pacjenta na badania i konsultacje specjalistyczne.
• Transport pacjenta ze szpitala do miejsca jego zamieszkania ze zniesieniem i wniesieniem.
• Transport pacjenta w inne wskazane miejsca przez Zamawiającego na terenie całej Polski, w
pozycji leżącej lub siedzącej zgodnie ze wskazaniami lekarskimi i możliwościami zdrowotnymi
pacjenta.
• Transport pacjentów zakażonych wirusem COVID. Wykonawca powinien posiadać własne
środki ochrony tj. odpowiedni ubiór, dezynfekcja, tlen. 

1.3 Transport pacjenta z ratownikiem medycznym (zespół: kierowca ratownik
medyczny/sanitariusz po ukończonym kursie KPP + ratownik medyczny/pielęgniarka systemu)
karetką typu P:
• Przewóz pacjentów Zamawiającego do innych podmiotów leczniczych.
• Transport pacjenta na badania i konsultacje specjalistyczne.
• Transport pacjenta w inne wskazane miejsca przez Zamawiającego na terenie całej Polski, w
pozycji leżącej/siedzącej zgodnie ze wskazaniami lekarskimi i możliwościami zdrowotnymi
pacjenta.

2. Realizacja usług transportu sanitarnego odbywać się będzie na podstawie telefonicznego
zamówienia przez lekarza Zamawiającego. Następnie w momencie zgłoszenia się kierowcy w
siedzibie Zamawiającego, zostanie przekazane zlecenie wystawione pisemnie przez uprawniony
personel medyczny Zamawiającego. 
3. Zlecenie powinno zawierać imię i nazwisko, wiek oraz stan pacjenta, a także wymagany skład
zespołu wyjazdowego, miejsce docelowe przewozu, ewentualny postój lub przewóz powrotny.
4. Osoby wykonujące usługi transportu sanitarnego powinny posiadać odzież umożliwiającą ich
identyfikację. 
5. Wykonawca przedstawi osobę odpowiedzialną za realizację postanowień umowy, która
będzie jednocześnie nadzorowała i kierowała pracą zespołów transportowych oraz
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współpracowała z wyznaczonymi osobami po stronie Zamawiającego.
6. Środki transportu powinny posiadać ważny pakiet ubezpieczeń OC, AC i NW obowiązujący
dla tego typu pojazdów. 
7. Środki transportu sanitarnego do przewozu osób w pozycji leżącej jak i siedzącej, które
spełniają wymagania sanitarne i techniczne określone w Polskich Normach przenoszących
europejskie normy zharmonizowane dla ośrodka drogowego typu A, B i C zgodnie z PN EN
1789:2008. Wyposażenie karetki typu T nie mniej niż w: nosze główne z kompletem pasów 1
szt., krzesełko kardiologiczne lub krzesełko mocowane w szynie 1 szt., deska ortopedyczna z
minimum trzema pasami 1 szt., płachta transportowa z minimum sześcioma uchwytami 1 szt.,
torba opatrunkowa R-0 z kompletem opatrunków 1 szt., koc 2 szt. Wyposażenie karetki typu P:
nosze główne z pasami i stabilizatorem głowy, samojezdne, wielopoziomowe, przystosowane do
reanimacji, o nośności 180 kg, fotel kardiologiczny samojezdny z mocowaniem do podłogi
ambulansu z pasami bezpieczeństwa, deskę ortopedyczną z kompletem pasów, płachtę
transportową z sześcioma uchwytami, 2 koce, torbę opatrunkową typu PSP-R1 oraz zestaw do
tlenoterapii biernej, przetwornicę napięcia 12V/220V o mocy ciągłej 300 W, preparaty o szerokim
spektrum do dezynfekcji powierzchni, butle 10 litrowe tlenu medycznego, reduktor O2, 25 L,
REN z szybkozłączem typu AGA i przepływomierzem, glukometr, aparat do pomiaru ciśnienia
krwi z zestawem mankietów, pulsoksymetr z różnymi rodzajami czujników, ssak bateryjno-
sieciowy przenośny z kompletem cewników do odsysania, pompę infuzyjną transportową jedno
strzykawkową, respirator transportowy, monitor – defibrylator. 
8. Urządzenia i sprzęt medyczny będące na wyposażeniu ambulansów muszą posiadać
certyfikat CE oraz aktualne przeglądy techniczne.
9. Pojazdy powinny być wyposażone w system łączności – telefon komórkowy.
10. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa podlega obowiązkowi poddania się
kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
11. Maksymalny czas oczekiwania na przyjazd karetki: do 59 minut od chwili zgłoszenia. Po
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo zamówić wskazany rodzaj transportu u
innego podmiotu na koszt Wykonawcy. 
12. Usługa realizowana będzie najkrótszą trasą, która zapewni najkrótszy czas dojazdu.
13. Wykonawca zapewnia gotowość do wykonania usługi transportu sanitarnego, we wszystkie
dni tygodnia, w tym dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy, 24 godziny na dobę. 
14. W celu realizacji usług przewozu materiałów do badań (przewóz krwi, materiałów
krwiopochodnych) Wykonawca zapewnia odpowiednie warunki transportu pod względem
przepisów prawa odpowiednią temperaturę transportu, przestrzega czasu od pobrania próbek
krwi do dostarczenia do laboratorium.
15. Wykonawca posiada środki transportu odpowiednie do potrzeb ochrony zdrowia, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz standardami Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pojazdy sanitarne są obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny, uprawniony do
wykonywania medycznych czynności ratunkowych.
16. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostępność karetek na każde wezwanie
Zamawiającego. 
17. Miesięczna ilość przejazdów karetką typu T wynosić będzie szacunkowo (średnia z 12
miesięcy):
- ilość przewozów w skali roku: 920 
- ilość km w skali roku: 100 000
Miesięczna ilość przejazdów karetką typu P wynosić będzie szacunkowo (średnia z 12
miesięcy):
- ilość przewozów w skali roku: 20
- ilość km w skali roku: 3520

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego
osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00325397/01 z dnia 2021-12-21

2021-12-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
Cena – 100%
2. Zamawiający dokona obliczenia punktów dla kryterium cena w następujący sposób:
Cmin
C = -------------- x 100 %
Cbadana

gdzie:
C – punktacja w kryterium cena;
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert;
Cbadana – cena badanej oferty.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenia każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku i wybierze
ofertę najkorzystniejszą, która po zsumowaniu punktów dla wszystkich kryteriów uzyska najwyższą
ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
Wykonawca posiada aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do rejestru
podmiotów leczniczych.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000,00
PLN – polisa. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 2 karetkami typu A2 (opis w rozdziale V pkt. 7),
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wraz z podaniem informacji nt. ich marki, numeru rejestracyjnego, daty ważności przeglądu, daty
ważności polisy ubezpieczeniowej OC. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawcy składają następujące środki dowodowe:
1) Oświadczenie o braku zachodzenia wobec Wykonawcy przesłanek określonych w art. 108 ustawy
Pzp skutkujących wykluczeniem z postępowania – wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – wzór
oświadczenia Załącznik nr 3 do SWZ.
3) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) i pkt 1. ppkt 2), stanowią dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień
składania ofert. 
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym
mowa w pkt 1 ppkt) 1 i pkt 1 ppkt) 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, waz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 1 ppkt) 1 i pkt 1 ppkt) 2, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje
się na jego zasoby. 
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 
2) Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych 
3) Zaświadczenie o pojazdach – Wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 
2) Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych 
3) Zaświadczenie o pojazdach – Wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 
2) Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych 
3) Zaświadczenie o pojazdach – Wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
15. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać
następujące warunki:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie z którego wynika,
które usługi wykonują poszczególni wykonawcy. 
7) Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
8) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również
przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej
uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 455
Pzp.
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych
przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia
3) zmiana wynagrodzenia:
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a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020, poz. 2207, ze zm.),
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli
zmiany te będą ̨ miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę ̨.
3. W przypadku zmian wymogów NFZ, Zamawiający zastrzega możliwość uzupełnienia
wyposażenia do wymagań szczegółowych NFZ na tych samych warunkach cenowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-29 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-27
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