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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Nazwa: Regionalne Centrum Medyczne w  Białogardzie Sp. z  o.o.  

Adres siedzib: ul. Chopina 29, 78-200 Białogard 

Numer telefonu: (94) 311 37 17 

Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalbialogard.pl  

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

ePUAP: /RCMB/domyslna 

NIP: 3020002009 

REGON: 331031257 

PKD: 8610Z 

UWAGA: 

Godziny urzędowania administracji: od poniedziałku do piątku w  godzinach 7.30-15.00 

II. ADRES STRONY INTERNETPWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNAINE BĘDĄ ZMIANY  

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zmiany i  wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z  postępowaniem o  udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie 

internetowej: http://szpitalbialogard.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z 

możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej także „ustawą”, 

lub „ustawą Pzp”.  

2. Postępowanie jest o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

3 ustawy PZP. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

4. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy 

Pzp. W przypadku prowadzenia negocjacji zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

1. Zamawiający przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

2. Negocjacje treści oferty: 

1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ; 

2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert; 

3) mają charakter poufny. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji: 

1) może zaprosić jednocześnie trzech Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu i zostały 

najwyżej ocenione (przy czym Wykonawcy nie mają obowiązku uczestniczenia w 

negocjacjach); 

2) w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, a 

także kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 

ulepszenia treści ofert;  

3) informuje wszystkich Wykonawców, zaproszonych do negocjacji o zakończeniu 

negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych (przy czym Wykonawcy nie 

maja obowiązku składania ofert dodatkowych). 

4. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści 

oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w 

zaproszeniu do negocjacji. 

5. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w 

zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

6. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą 

korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu 

do negocjacji. 

7. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 

wskazanym z zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie, podlega 

odrzuceniu. 

8. Wzór formularza oferty dodatkowej zostanie przekazany Wykonawcą zaproszonym do negocjacji. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców do trzech najwyżej 

ocenionych, których zaprosi do negocjacji ofert. 
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10. W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej 

oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu. 

11. Wymagania dotyczące sporządzenia i przekazania oferty określone w niniejszej SWZ maja 

odpowiednie zastosowanie do oferty dodatkowej. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowego (również dni ustawowo 

wolne od pracy, święta) transportu sanitarnego  realizowanego specjalistycznym środkiem 

transportu spełniającym Polską Normę PN EN 1789  w zależności od rodzaju transportu na 

rzecz Regionalnego Centrum Medycznego  w Białogardzie Sp. z o.o.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania najkrótszych tras przejazdowych.  

3. Opiekę medyczną (lekarz), która jest wymagana podczas transportu pacjenta zapewniać 

będzie Zamawiający.  

4. W ramach usługi przewozu, Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru pacjenta z oddziału 

oraz doprowadzenia (ewentualnego wniesienia) go do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego (miejsce zamieszkania, poradnia, inny szpital).  

5. Przedmiot zamówienia obejmować będzie trzy rodzaje usług transportowych: 

4.1 Transport pielęgniarki środowiskowej (lub inny personel medyczny) karetką typu A – 

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. Zamawiający udostępni Wykonawcy 

pojemniki z walidowanym termometrem do transportu krwi.  

 

4.2 Transport pacjenta z ratownikiem KPP lub sanitariuszem (zespół: kierowca/ sanitariusz po 

ukończonym kursie KPP + sanitariusz po ukończonym kursie KPP)  karetką typu A: 

 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.  

 

4.3 Transport pacjenta z ratownikiem medycznym (zespół: kierowca ratownik 

medyczny/sanitariusz po ukończonym kursie KPP + ratownik medyczny/pielęgniarka 

systemu) karetką typu B: 

 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. 
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5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał sprawny technicznie samochód sanitarny- 

ambulans typu A i B, zgodny z normą PN EN 1789, przeznaczony do przewozu chorych w 

pozycji leżącej, wyposażony: Typu A: w sygnalizację świetlno-dźwiękową dla pojazdów 

uprzywilejowanych, wyposażony w krzesełko kardiologiczne, nosze płachtowe, nosze 

podbierakowe i nosze samojezdne, instalację tlenową, lodówka transportowa z termometrem, 

plecak ratowniczy; 

Typu B: w sygnalizację świetlno-dźwiękową dla pojazdów uprzywilejowanych, wyposażony 

w krzesełko kardiologiczne, nosze płachtowe, nosze podbierakowe i nosze samojezdne, 

instalację tlenową, lodówka transportowa z termometrem, plecak ratowniczy, materac 

próżniowy, defibrylator, respirator, ssak. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dodatkowe wyposażenie ambulansu: 

lokalizator GPS, pasy do unieruchomienia pacjenta. 

7. Wykonawca dysponować będzie samochodem do przewozu od 5 do 8 osób. Auto powinno 

posiadać system isofix umożliwiający mocowanie samochodowego fotelika dziecięcego oraz 

napęd 4x4.  

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. Maksymalny czas oczekiwania na przyjazd karetki: do 30 minut od chwili zgłoszenia. Po 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo zamówić wskazany rodzaj transportu 

u innego podmiotu na koszt Wykonawcy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzania w karcie drogowej środka transportu danych 

dotyczących trasy przejazdu oraz przejechanych kilometrów. Przejechane kilometry ustalane 

będą na podstawie danych z lokalizatora GPS, w który powinien być wyposażony każdy 

samochód Wykonawcy, skierowany do realizacji zadania.  

12. W przypadku awarii samochodu, uniemożliwiającej osobiste wykonanie usługi, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić przewóz przez osobę trzecią, spełniającą warunki wymagane przez 

Zamawiającego. W takim przypadku wszelką odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie usługi ponosi Wykonawca zobowiązany umową zawartą z 

Zamawiającym. 

13. 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.  

14. Zlecenie powinno zawierać imię i nazwisko, wiek oraz stan pacjenta, a także wymagany skład 

zespołu wyjazdowego, miejsce docelowe przewozu, ewentualny postój lub przewóz powrotny. 

15. Wykonawca oświadcza, iż kierowcy wykonujący usługi w imieniu Wykonawcy są 

przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posiadają aktualne wymagane 

przepisami prawa badania i zezwolenia, na potwierdzenie czego Wykonawca posiada 

odpowiednie dokumenty, oraz że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Dokumenty potwierdzające 

powyższe, dostarczone zostaną do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

16. Osoby wykonujące usługi transportu sanitarnego powinny posiadać odzież umożliwiającą ich 

identyfikację.  
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17. Wykonawca przedstawi osobę odpowiedzialną za realizację postanowień umowy, która będzie 

jednocześnie nadzorowała i kierowała pracą zespołów transportowych oraz współpracowała z 

wyznaczonymi osobami po stronie Zamawiającego. 

18. Środki transportu powinny posiadać ważny pakiet ubezpieczeń OC obowiązujący dla tego 

typu pojazdów.  

19. Środki transportu powinny posiadać zezwolenie na uprzywilejowanie w ruchu drogowym. 

20. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60130000-8 

(usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób). 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.  

 

VIII. INFORMACJEO  ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘZ  WYKONAWCAMI 

ORAZ INFORMACJEO  WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIAI  ODBIERANIA 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 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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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  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. 

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z  Wykonawcami: 

Aleksandra Jagiełło – Dział Zamówień Publicznych 

Łukasz Sołtysiak – Dział Techniczny 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  

15.12.2022 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpił przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w  SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
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zwraca się jednokrotnie do Wykonawcy o  wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o  którym mowa w  ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które 

można odczytać i  powielić) oświadczenia o  wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być sporządzona w  języku polskim. Dokumenty sporządzone w  języku 

obcym muszą być składane wraz z  ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za 

zgodność z tekstem oryginalnym przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy.  

2. Oferta musi być sporządzona z  zachowaniem postaci elektronicznej w  formacie danych: pdf, 

.doc, .docx. .xmli, .xps, .odt.  opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik  

z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniportal.uzp.gov.pl. 

4. Sposób złożenia oferty, w  tym zaszyfrowania oferty opisany został w  Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniportal.  

5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego. 

6. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).  

7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie  

z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 
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9. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr  do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane  

w Formularzu Ofertowym. 

10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

11. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także 

złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  

w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  

z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 

lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie 

może być poświadczone przez upełnomocnionego. 

12. Koszty związane z  przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 

13. 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.  
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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. 

14. Na ofertę składają się następujące dokumenty, które składa Wykonawca: 

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ; 

2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik 

nr 2 do SWZ; 

3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków - Załącznik nr 3 do SWZ; 

4) Oświadczenie o środkach transportu – Załącznik nr 5 do SWZ; 

5) Wykonawca przedstawi uprawnienia ratownika KPP, ratownika medycznego lub 

pielęgniarki systemu, uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych – 

pracowników, którzy będą wykonywać określony rodzaj zadania.  

6) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, przeglądy techniczne (skany) i certyfikaty CE 

sprzętu medycznego, będącego elementem wyposażenia poszczególnego ambulansu.  

7) Wykonawca przedstawi decyzję uprawniająca do używania sygnalizacji świetlno-

dźwiękowej dla pojazdów uprzywilejowanych. 

8) Polisa ubezpieczeniowa zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000,00 zł, 

9) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w  imieniu i  na rzecz Wykonawcy. Gdy 

umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z  dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do 

oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swoim zakresem umocowanie do złożenia 

oferty lub złożenia oferty i  podpisania umowy.  

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularz do złożenia oferty lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i  udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu,  

w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w  Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w  postaci elektronicznej oraz podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod 

rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się  

i zalogowania na miniPortalu dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3. Zasady rejestracji i  posługiwania się portalem opisane są w  instrukcji pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

4. Ofertę wraz z  wymaganymi załącznikami należy złożyć w  terminie do 16.11.2022 r. do 

godz. 08:30. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż 

jedną ofertę zostaną odrzucone. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i  

udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i  wycofania oferty został opisany w  

Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 16.11.2022 r. o  godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego. 

2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o  kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i  nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w  ofertach.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w  terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o  zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 I W ART. 

7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 108, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 Pzp: 
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1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz 2021 r. poz. 

2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 
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4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego 

na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 

lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3 ustawy. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub 109 ust. 1 pkt 

2-10 jeżeli na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne; 
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2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub 

Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,  

w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 3. 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenia zamówienia. 

 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w  PLN, z  

wyodrębnieniem należnego podatku VAT, zgodnie ze wzorem formularza oferty, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

2) Cena podana w  ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i  składniki związane z  

wykonaniem zamówienia. 

3) Cena może być tylko jedna. 

4) Cena (cena brutto/wartość brutto) = cena jednostkowa netto + wartość VAT. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z  PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓWI  SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Oferty zostaną sklasyfikowane wg 

kolejności zaoferowanej ceny (brutto) od najniższej (najkorzystniejsza) do najwyższej. 
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości negocjacji i Wykonawca na zaproszenie 

do złożenia oferty dodatkowej, złoży taką ofertę zawierającą nową, niższą cenę, ocenie podlegać 

będzie oferta Wykonawcy złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z uwzględnieniem 

zmiany ceny wynikającej z oferty dodatkowej. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę w terminie związania z ofertą określonym w SWZ. 

7. Jeżeli termin związania z ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do wyrażenia, w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W 

przypadku braku zgody, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się z prośbą o 

wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, najwyżej ocenionego, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 

8. Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową 

cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XVII. WARUNKI 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; 

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie. 

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 jest właścicielem, najemcą, leasingobiorcą bądź posiadaczem na podstawie 

bezpłatnego użytkowania sprawnych technicznie samochodów sanitarnych - ambulans typu A i B, 

wraz z podaniem informacji nt. ich marki, numeru rejestracyjnego, daty ważności przeglądu 

technicznego, daty ważności polisy ubezpieczeniowej OC. Samochody powinny być wyposażone 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SWZ. – wzór stanowi załącznik nr 5 

do SWZ. 

- Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że personel wykonujący usługi w imieniu Wykonawcy 

jest przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posiada aktualne wymagane przepisami 

prawa badania i zezwolenia, na potwierdzenie czego Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty.  
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Wykonawca przedstawi skany uprawnień ratownika KPP, ratownika medycznego lub pielęgniarki 

systemu, uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych – pracowników, którzy będą 

wykonywać określony rodzaj zadania.  

Jeżeli w czasie trwania umowy, stan personelu Wykonawcy ulegnie zmianie, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia nowo zatrudnionego pracownika.  

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą, przeglądy techniczne i certyfikaty CE 

sprzętu medycznego, będącego elementem wyposażenia poszczególnego ambulansu.  

- Wykonawca przedstawi decyzję uprawniająca do używania sygnalizacji świetlno-dźwiękowej dla 

pojazdów uprzywilejowanych. 

XVIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH  

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) Oświadczenie o środkach transportu - Załącznik nr 5 do SWZ 

6) Skany uprawnień ratownika KPP, ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu, 
uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. 

7) Skany potwierdzające prawo do użytkowania pojazdów służących do realizacji niniejszego 

zamówienia, skany potwierdzające ważność przeglądów technicznych i certyfikaty CE 
sprzętu medycznego, będącego elementem wyposażenia poszczególnego ambulansu, 

8) decyzja uprawniająca do używania sygnalizacji świetlno-dźwiękowej dla pojazdów 
uprzywilejowanych 

9) polisa ubezpieczeniowa zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000,00 zł, 

10) 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. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub 

złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia lub uzupełnienia w  wyznaczonym terminie. 
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XIX. INFORMACJEO  FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w  sprawie zamówienia publicznego, z  uwzględnieniem art. 

577 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. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w  sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o  którym mowa w  ust. 1, jeżeli w  postępowaniu o  udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o  miejscu i  terminie zawarcia umowy. 

4. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia 

treści umowy na wezwanie Zamawiającego.  

5. Wykonawca, o  którym mowa w  ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w  sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o  zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

6. Przed zawarciem umowy w  sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany 

będzie do: 

a) przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy; 

b) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie 

zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 

unieważnić postępowanie. 

XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Pzp. 

 

2. Odwołanie przysługuje na: 

 - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

 - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  
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4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” pzp. 

 

XXI. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W  OFERCIE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZA POWIERZYĆ 

PODWYKONAWCOM 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom 

Wykonawca zamieszcza informację o  podwykonawcach w  złożonym przez siebie formularzu 

ofertowym. 

XXII. ZMIANA UMOWY 

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 ustawy Pzp.  

XXIII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XXIV. SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXV. WYMAGANIA W  ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O  KTÓRYCH MOWA W  

ART. 95 USTAWY 

Zamawiający nie określa wymagań, o  których mowa w  art. 95 ust 1 Ustawy Pzp. 

XXVI. ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O  UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp 

XXVII. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XXVIII. PRZEWIDYWANIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z  ART. 214 UST. 1 PKT 7 USTAWY 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o  których mowa w  art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

PZP. 
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XXIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH  

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą prowadzone będą w  złotych polskich. 

XXX. KOSZTY UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w  postępowaniu. 

XXXI. OBOWIĄZEK OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ 

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 

XXXII. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXXIV. KATALOGI ELEKTRONICZNE  

Zamawiający nie wymaga i  nie przewiduje składania ofert w  postaci katalogów elektronicznych. 

XXXV. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA LICZBY WYKONAWCÓW, 

KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO NEGOCJACJI 

1. W przypadku gdy Zamawiający będzie przeprowadzał negocjacje, Zamawiający przewiduje 

możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert. Zamawiający 

zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców najwyżej ocenionych, którzy złożyli oferty które nie 
podlegają odrzuceniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

2. W przypadku prowadzenia negocjacji będzie stosował przepisy Prawa zamówień publicznych.  

XXXVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXXVII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s. 1 do 88), dalej 

RODO, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Medyczne  

w Białogardzie Sp. z o.o., 78-200 Białogard, ul. Chopina 29, e-mail: sekretariat@rcm24.pl, tel. +48 

94 3113724, w imieniu której działa Prezes RCM, zwany dalej „RCM” lub „Administrator”; 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Dariusz Florek, kontakt z Inspektorem pod 

adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@szpitalbialogard.pl. 

mailto:iod@szpitalbialogard.pl
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 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) związanym z potrzebą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na  ,,Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla Regionalnego Centrum Medycznego w  

Białogardzie Sp. z o.o.’’prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji oraz realizacją i 

wypełnianiem 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 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych; 

b) 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 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 

Publicznych;  

c) 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; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) osoby lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo Zamówień Publicznych;  

b) 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. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji celów   

w jakich je pozyskano, zgodnie z przepisami prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi 

regulacjami Administratora, 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, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa; 

7) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania,  

b) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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− 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.  

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (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; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:  

a) wymogiem obowiązkowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarta 

umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy do podjęcia działań w związku  

z przygotowaniem umowy jest żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy 

w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

b)  wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa  

w myśl art. 6 ust. 1 lit. c), w przypadku prowadzenia zamówienia publicznego stosuje się 

obowiązek przetwarzania danych wynikający z ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

Zamówień Publicznych.  

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być 

naruszenie przepisów prawa, odmowa ze strony Administrator zawarcia umowy. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

11) W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z uprawnień określonych w art. 15 ust. 1 do 3 RODO, 

niosącego po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać 

od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 

12) Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

13) Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 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. 

XXXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do spraw nieuregulowanych w  niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych wraz z  przepisami wykonawczymi oraz 

przepisy kodeksu cywilnego. 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
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XXXIX. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część specyfikacji warunków zamówienia stanowią niżej wymienione załączniki: 

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ 

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2 do 

SWZ 

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków - Załącznik nr 3 do SWZ 

4. Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 4 do SWZ 

5. Oświadczenie o środkach transportu - Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

 

 

 


