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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 Nazwa zamówieniu publicznego:  

 
Usługa transportu pacjentów. 

 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 18 
10 – 561 Olsztyn 
Strona internetowa: www.wss.olsztyn.pl 
E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl  
Godziny urzędowania:7.30 – 14.30. 
Tel: 89 538 62 28 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego: 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 oraz z 
2016 r. poz. 831 i 996)  z późniejszymi zmianami (dalej jako „ustawa”). 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu pacjentów w zakresie transportu sanitarnego i 
transportu pacjentów dializowanych.  

1. Transport sanitarny. 
 

1.1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi transportu 
sanitarnego obejmującego przewożenie osób, materiałów biologicznych i materiałów 
wykorzystywanych do świadczeń zdrowotnych oraz usługi transportu zespołu 
transplantacyjnego z materiałem biologicznym, całodobowo, 7 dni w tygodniu. Na transport 
pacjentów Wykonawca w kalkulacji ceny za przejechany 1 km winien uwzględnić wszystkie 
koszty pośrednie ( wynikające z np. postojów, oczekiwania na pacjenta, drogi powrotnej itp. ), 
których poniesienie będzie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Podstawą 
płatności będzie ilość przejechanych i udokumentowanych kilometrów z pacjentem lub 
materiałem biologicznym podczas ich przewożenia. W przypadku transportu pacjenta z 
miejsca pobytu do szpitala, wynagrodzenie przysługuje także za przejazd na odcinku Szpital – 
miejsce pobytu pacjenta. 

1.2. Usługi będą wykonywane następującymi środkami transportu:  
1.2.1. ambulans do transportu pacjentów  (środek transportu sanitarnego spełniającego 

cechy techniczne i jakościowe określone w polskich Normach przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom transportu typu A1 i A2) 
– ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony 
zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 64/2016/DSM z 
dnia 30 czerwca 2016 r.; z załogą w składzie:  

− kierowca ratownik medyczny,  
− ratownik medyczny,  

1.2.2. ambulans do transportu materiałów biologicznych  - ambulans do przewozu 
materiałów biologicznych, transplantacyjnych, skonstruowany zgodnie z normą PN-
EN 1789 i wyposażony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 
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października 2017 r. ( DZ.U.2017.2051) w sprawie leczenia krwią w podmiotach 
leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia 
krwią i jej składnikami z załogą w składzie:  

− kierowca;  
samochód: 

− powinien być trwale oznaczony napisem „Transport materiałów biologicznych ”, 
− powinien być wyposażony w: sygnał dźwiękowy i świetlny, trwale zamocowaną 

ścianę działową,  
− urządzenie do przechowywania krwi wyposażone w dwa niezależne mierniki 

temperatury, gniazdo do podłączenia urządzenia chłodniczego, 
1.2.3. ambulans przeznaczony do zaawansowanego  leczenia i monitorowa pacjenta - 

środek transportu sanitarnego spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone 
w polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
odpowiadające środkom transportu typu B lub C – ambulans drogowy skonstruowany 
zgodnie z normą PN-EN 1789:2008 i wyposażony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 64/2016/DSM z dnia 30 czerwca 2016 r., 
Respirator będący wyposażeniem ambulansu powinien posiadać możliwość 
wentylacji pacjentów stężeniami tlenu zmienianymi w sposób ciągły w 
zakresie 30 % -100 %. Możliwość wentylacji pacjentów czteroma 
podstawowymi trybami wentylacji: CMW,SIMV, BIPAP (Bilevel), CPAP. 
Zestaw do infuzji powinien posiadać  możliwość kontroli dawkowania leku w 
zakresie od 1-100 ml/godz z dokładnością rzędu 0,1 ml/godz. Załoga w składzie: 

− kierowca ratownik medyczny,  
− ratownik medyczny, 
− lekarz 

1.2.4. ambulans przeznaczony do zaawansowanego  leczenia i monitorowa pacjenta - 
środek transportu sanitarnego spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone 
w polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
odpowiadające środkom transportu typu B lub C – ambulans drogowy skonstruowany 
zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 64/2016/DSM z dnia 30 czerwca 2016 r., 
Respirator będący wyposażeniem ambulansu powinien posiadać możliwość 
wentylacji pacjentów stężeniami tlenu zmienianymi w sposób ciągły w 
zakresie 30 % -100 %. Możliwość wentylacji pacjentów czteroma 
podstawowymi trybami wentylacji: CMW,SIMV, BIPAP (Bilevel), CPAP. 
Zestaw do infuzji powinien posiadać  możliwość kontroli dawkowania leku w 
zakresie od 1-100 ml/godz z dokładnością rzędu 0,1 ml/godz. Załoga w składzie:  

− kierowca ratownik medyczny, 
− ratownik medyczny,  
− lekarz delegowany przez Zamawiającego. 

1.3. Ambulanse będą wyposażone w łączność radiową lub GSM. 
1.4. Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz Zamawiającego 

powinni być odpowiedni ubrani i nosić imienne identyfikatory. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do delegowania swojego lekarza do ambulansów każdego rodzaju transportu. 

1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu pojazdów i ich wyposażenia. 
1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu pojazdów. 
1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pojazdów w zakresie spełniania przez ambulans 

normy PN-EN 1789. 
1.8. Wykonawca będzie wykonywał transporty planowe, nieplanowane oraz pilne, na terenie kraju 

i za granicą. 
1.9.  Transporty planowe będą wykonywane od godz. 7-ej do godz. 20-ej, we wszystkie dni 

tygodnia. Godzina transport ubędzie ustalana dnia poprzedniego. 
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1.10. Wykonawca zapewni dyspozycyjność całodobową, dla transportów nieplanowanych oraz 
pilnych. 

1.11. Zlecenia pilne będą wykonywane w dniu zgłoszenia, o ustalonej przez strony godzinie, nie 
dłużej jednak niż 1 godz. liczona od momentu zgłoszenia. 

1.12.  Maksymalny czas podstawienia karetki do transportu nieplanowanego wynosi 2 godz. 
liczone od momentu zgłoszenia. 

1.13.  Zgłoszenie konieczności transportu Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą telefoniczną 
lub radiową. 

1.14. Transport będzie wykonywany na podstawie zlecenia pisemnego zgodnego z aktualnym 
zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Zamawiającego w sprawie określenia zasad zlecania 
pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przejazdu środkami 
transportu sanitarnego lądowego. 

1.15. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w 
zakresie wykonywania niniejszej umowy. 

1.16. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością, na sumę ubezpieczenia 
min. 1 000 000,00 zł łącznie dla obu zadań objętych przedmiotowym postępowaniem. 

1.17. Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczeniową w dniu podpisania umowy. 
 
2. Transport osób do/od Stacji Dializ w oparciu o poniższe zasady: 

2.1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi transportu 
sanitarnego, 6 dni w tygodniu. Stacja Dializ będzie pracowała od poniedziałku do soboty  
w godz. 7:00-24:00. Transport obejmuje przewóz osób na potrzeby Stacji Dializ 
zlokalizowanej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym z siedzibą  ul. Żołnierska 18 w 
Olsztynie.  Na transport pacjentów Wykonawca w kalkulacji ceny winien uwzględnić 
wszystkie koszty pośrednie ( wynikające z np. postojów, oczekiwania na pacjenta, pomoc 
przy wsiadaniu i wysiadaniu pacjenta itp. ), których poniesienie będzie niezbędne do 
prawidłowego wykonania umowy. Zamawiający przewiduje, że transporty będą odbywały się 
z powiatu olsztyńskiego ( 18% wszystkich transportów ), szczycieńskiego, lidzbarskiego, 
ostródzkiego, nidzickiego ( pozostałe 82% transportów ) do Stacji Dializ Zamawiającego. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazową opłatę za jednego pacjenta w danym dniu, w 
którą musi być wliczony powrót pacjenta do miejsca zamieszkania.  

2.2. Usługi będą wykonywane środkami transportu przystosowanymi do przewozu max. ośmiu 
osób.  

2.3. Wykonawca zagwarantuje wystarczającą ilość pojazdów do wykonania przedmiotu umowy. 
2.4. Stacja Dializ Zamawiającego pracuje w następującym systemie zmianowym: 

− I zmiana; w godz. 7-12 – max 30 wykonywanych dializ 
− II zmiana; w godz. 13-18 – max 30 wykonywanych dializ 
− III zmiana; w godz. 19-24 – ok. 15 wykonywanych dializ 

2.5. Wykonawca zobowiązany jest dowieźć pacjentów: 
− Na I zmianę – najpóźniej na godz. 7 
− Na II zmianę – najpóźniej na godz. 12.30 
− Na III zmianę – najpóźniej na godz. 18.30 

2.6. Pacjenci po wykonanej dializie nie będą czekać na transport powrotny dłużej niż 40 minut. 
2.7. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu zamówienia za pomocą pojazdów, 

z których: 
− wszystkie pojazdy wyposażone są w nosze do transportu pacjentów z problemami 

ruchowymi uniemożliwiającymi transport w pozycji siedzącej 
− co najmniej jeden pojazd wyposażony jest w platformę dla osób niepełnosprawnych 

2.8. Pojazdy transportowe będą wyposażone w łączność radiową/GSM.  
2.9. Dopuszcza się realizację transportu łączonego pacjentów hemodializowanych np. 

transportowanego z jednego kierunku w czasie tej samej zmiany. 
2.10. Wykonawca usługi (kierowca) odbierze pacjenta od drzwi miejsca pobytu i dowiezie do 

Stacji Dializ, następnie doprowadzi pacjenta do pomieszczeń Stacji Dializ oraz przekaże 
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personelowi Stacji Dializ. W przypadkach koniecznych (trudności ruchowych) doprowadzi 
pacjenta na łóżko dializacyjne. Ten fakt będzie każdorazowo odnotowany w ewidencji pobytu 
pacjenta w Stacji Dializ.   

2.11. Dopuszcza się, by kierowca odebrał pacjenta z łóżka w miejscu pobytu, lecz tylko w 
obecności osoby trzeciej ( np. opiekuna ). 

2.12. Po zakończeniu zabiegu czynności są wykonywane w odwrotnej kolejności.  
2.13. Usługę uważa się za wykonaną w momencie przetransportowania pacjenta do drzwi 

mieszkania lub innego miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę. Punkt 11 stosuje się 
analogicznie. 

2.14. Kierowca jest zobowiązany do udzielenia pacjentowi niezbędnej pomocy w zależności od 
stopnia niepełnosprawności. 

2.15. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać prawo jazdy kategorii B oraz przeszkolenie z  
pierwszej pomocy oraz powinni być odpowiednio ubrani i nosić imienne identyfikatory.  

2.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu pojazdów i ich wyposażenia. 
2.17. Wykonawca będzie wykonywał transporty planowane i nieplanowane (w przypadku 

nieplanowanych pojedynczych pacjentów). 
2.18. Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialnego za przekazywanie informacji o adresach 

oraz ilości pacjentów na tydzień przed planowanym wyjazdem. 
2.19. Informacje będą przekazywane z tygodniowym wyprzedzeniem tak aby Wykonawca mógł 

dokonać planu trasy. 
2.20. Transporty będą wykonywane w godzinach ustalonych i będą uzależnione od ilości i czasu 

trwania badań , od poniedziałku do soboty. 
2.21. Wykonawcę obowiązują wszystkie uregulowania obowiązujące Zamawiającego w zakresie 

zarządzania jakością, w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania usługi. 
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
Kod CPV:  
60.10.00.00-9 – usługi transportowe 
60.00.00.00-8 – usługi transportowe ( z wyłączeniem transportu odpadów ) 
60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 
    
IV. Termin wykonania zamówienia: 
 
12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu.  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz  

spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez 
zamawiającego i dotyczą: 
1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że  

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada 
środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą  100 000,00 zł. 

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże: 
1.2.1. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie 

co najmniej 1 usługę, która odpowiada rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia 
tj. polegającą na usłudze transportu sanitarnego o wartości nie mniejszej niż 
300 000,00 zł. Wykaz winien obejmować usługę/i, która/e rozpoczęły się nie wcześniej 
niż 3 lata przed terminem składania ofert. 
W przypadku, gdy ww. zakres usługi, będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, 
Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo, usługę niezbędną do 
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

1.2.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada karetki skonstruowane 
zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażone zgodnie z Zarządzeniem Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 64/2016/DSM z dnia 30 czerwca 2016 r.   – oraz 
zgodnie z normą PN-EN 1789 i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 



DZPZ / 333 / 7UEPN / 2018  Olsztyn, dnia 6 lutego 2018 r. 

 5 

2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których 
przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (DZ. U. z 
2013r. poz. 5) – dotyczy transportu sanitarnego. 

1.2.3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje uprawnionymi 
pracownikami zgodnie z ustawą o  Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 
września 2006 ( Dz.U.2006 poz. 191.1410 ) oraz z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza 
dentysty ( Dz. U. 2011 poz. 277.1634 ) wraz z  zaświadczeniem o posiadaniu 
kwalifikacji zawodowych oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 
dla pracowników wymienionych w wykazie jako odpowiedzialnych za kierowanie 
pojazdem – dotyczy transportu sanitarnego. 

1.2.4. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje pojazdami, za pomocą 
których będzie realizował zamówienie, z  podaniem informacji na temat ich 
wyposażenia – dotyczy transportu pacjentów dializowanych. 
 

1.3. 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. 

1.3.1. 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. 

1.3.2. Zamawiający ocenia, 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 ustawy. 

1.3.3. 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. 

1.3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.3.1, 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: 

1.3.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
1.3.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.2 i 1.3. 
 

1.4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych  
w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia dalej zwanym jednolitym 
dokumentem, szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy. 
Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy.  

 
1.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

 
1.6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
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krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu.  

 
VA. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5. 
 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy. 
 
VB. Informacja o zastosowaniu art. 24aa ust. 1. ustawy. 
 
Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz że oferowane dostawy odpowiadają 
określonym wymaganiom w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
A. Dokumenty wymagane 
1. Wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia: 

1.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 
jednolitego dokumentu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w 
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument stanowi załącznik nr 1 do 
SIWZ. 

1.1.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz  
w rozdziale VI pkt. 2 i 3 SIWZ. 

 
1.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do 
SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

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

1.4. Zamawiający żąda aby, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące 
podwykonawców. 

1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.6. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte 
w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

1.7. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2f ustawy, jeżeli jest to niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na 
każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 
warunki udziałów w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
założone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
dokumentów 

 
2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

 
2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do 

przedłożenia następujących dokumentów: 
 

2.1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert  
- potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu opisanym w rozdz. V. pkt. 1.1. 

2.1.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

− przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a  
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;  

− w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 
potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdz. V. ppkt. 
1.2.1. 
Jeżeli wykaz dostaw został umieszczony w JEDZ, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do przedłożenia dowodów określających, czy dostawy zostały lub 
są wykonywane należycie. 

2.1.3. Wykazu posiadanych karetek skonstruowanych zgodnie z normą PN-EN 1789 i 
wyposażonych zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 
64/2016/DSM z dnia 30 czerwca 2016 r.   – oraz zgodnie z normą PN-EN 1789 i 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią 
w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do 
leczenia krwią i jej składnikami (DZ. U. z 2013r. poz. 5) - potwierdzenie warunku 
udziału w postępowaniu opisanego w rozdz. V. ppkt. 1.2.2. 
Wzór wykazu stanowi zał. nr 7 do SIWZ. 

2.1.4. Wykazu uprawnionych pracowników zgodnie z ustawą o  Państwowym Ratownictwie 
Medycznym z dnia 8 września 2006 ( Dz.U.2006 poz. 191.1410 ) oraz 
 z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. 2011 poz. 277.1634 ) wraz z  
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zaświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji zawodowych oraz zezwolenia na kierowanie 
pojazdem uprzywilejowanym dla pracowników wymienionych w wykazie jako 
odpowiedzialnych za kierowanie pojazdem - potwierdzenie warunku udziału w 
postępowaniu opisanego w rozdz. V. ppkt. 1.2.3. 
Wzór wykazu stanowi zał. nr 8 do SIWZ. 

2.1.5. Wykaz pojazdów, którymi dysponuje Wykonawca i za pomocą których będzie 
realizował zamówienie, z  podaniem informacji na temat ich wyposażenia - 
potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdz. V. ppkt. 1.2.4. 
Wzór wykazu stanowi zał. nr 9 do SIWZ. 
 

3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 
 

3.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do 
przedłożenia następujących dokumentów: 

3.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
 

3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1.1 składa informację z 
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
3.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt 3.1.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.2, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14  i  21 ustawy. 

 
3.4. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. 

 

3.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

3.5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
3.5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3.5.3.  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3.5.4. 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. 

3.6. 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 pkt 3.1.1. – 3.1.2. 
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B. Oferta powinna zawierać: 
 
1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

Formularz ofertowy, 
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 

Formularz cenowy, 
3. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli. 
4. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI A pkt. 1.2. SIWZ. 
5. Dowód wniesienia wadium. 
 
C. Wymagania dotyczące dokumentów:  
 
1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli 
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu 
danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego 
dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 

4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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 udzielenia 
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. 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. 

 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z 
wykonawcami. 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  

przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: 
 

e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl  
 

Zamawiający wymaga  aby dokument przesłany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
był podpisany przez osobę uprawnioną lub przez osobę umocowaniu przez Wykonawcę . 

 
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni  
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 27 lutego  
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2018 r. (art. 38 ust.1). 
 
     Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania.  
 
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium: 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 14 000,00 PLN  

(słownie:   czternaście tysięcy złotych ). 
3. Wykonawca wnosi wadium:  

- w pieniądzu, poleceniem przelewu na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Olsztyn 47 
1130 1189 0025 0011 4920 0006 
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  
- w gwarancjach ubezpieczeniowych 
- w gwarancjach bankowych 
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 
poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za 
termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 
rachunku zamawiającego.  

4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał   
dokumentu został złożony w sposób, który nie spowoduje ingerencji w integralność oferty w 
przypadku jego zwrotu Wykonawcy, natomiast kopia powinna zostać trwale załączona do oferty. 

 
IX. Termin związania ofertą: 
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okresie 60 dni od ostatecznego upływu terminu do składania 
ofert.  
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty: 
A. Przygotowanie oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i 

wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 

5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 
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7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane.  

9. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.  
- Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

10. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 
B. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 

upoważnionego przedstawiciela/ lidera. 
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 
1. Ofertę należy przesłać/ złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na 

adres zamawiającego: 
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
10 – 561 Olsztyn 
 

2. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego 
na adres:  
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
10 – 561 Olsztyn 
 
do dnia  19 marca 2018 r. do godz. 10:30 
 
Oznakowane oferty:   DZPZ/333/7UEPN/2018 USŁUGA TRANSPORTU PACJENTÓW. 

 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 

3. Miejsce otwarcia ofert: 
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
10 – 561 Olsztyn 
 
dnia  19 marca 2018  r. o godz. 11. 00 

 
4. Sesja otwarcia ofert 

 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne 
i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.  
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.wss.olsztyn.pl informacje 
dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach.  
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cena lub koszt oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  
2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z 

wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego.  

3. Cena lub koszt może być tyko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen, 

 
XIII. Opis kryteriów oceny ofert: 
 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej: 
 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
    1. Cena  100% 
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Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów. 
 
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 
 

Cena oferty najtańszej              
             Cena oferty badanej   x 100 %                                   
 
3. 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 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. W przypadku gdy cena całkowita 
oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie a nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić 
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

 
4. Wynik - za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans 

punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert (cena lub koszt i ocena 
parametrów jakościowych). 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia: 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni 

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt.1). W przypadku gdy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, zamawiający 
przewiduje możliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niż 10 dni (art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a).  

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem 
do podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 23 ust. 4).  

 
4. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz zmian 
umowy. 
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1.  Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, które stanowią załączniki numer 4 i 5 do 
SIWZ. 

2. Zamiana umowy: 
2.1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje 

się w art. 144 ust 1 ustawy. 
2.2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do 

umowy). 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Środki ochrony prawnej: 
− Odwołanie  
− Skarga 
 
Odwołanie 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest 
zamawiający zobowiązany na podstawie ustawy. 
 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 
  
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 
Skarga 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
 
Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo 
zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej. 
 
Adres Urzędu Zamówień Publicznych:   
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17 a 
02 – 676 Warszawa 
 
XVIII. Opis części zamówienia: 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  
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XIX. Umowa ramowa: 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 
XX. Zamówienia powtarzające się: 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zamówień powtarzających się.  
 
XXI. Oferty wariantowe: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się 
drogą elektroniczna. 
 
1. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wss.olsztyn.pl 
2. Adres strony internetowej: www.wss.olsztyn.pl  

 
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 
zamawiającym. 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
 
XXIV. Aukcja elektroniczna. 
 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  
 
XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:  
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem art. 93 ust. 4. 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XXVI. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 3a  
 
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 3a. 
 
XXVII. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 4  
 
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 4. 
 
XXVIII. Informacje dotyczące podwykonawcy 
 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 
XXIX. Postanowienia końcowe: 
 
Zasada ogłoszenia wyników przetargu 
O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami 
art. 92 ustawy. 

Zasady udostępniania dokumentów  
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz prawo wglądu 
do ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących  
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
- Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 
- W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być 
one udostępnione. 

- Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w 
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

- Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących 
badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż 
odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu 
przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  
i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji  
o unieważnieniu postępowania. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny. 
 
XXX. Załączniki: 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

Załącznik nr 1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
Załącznik nr 2 formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 formularz cenowy 
Załącznik nr 4 projekt umowy dla transportu sanitarnego 
Załącznik nr 5 projekt umowy dla transportu pacjentów dializowanych 
Załącznik nr 6 wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej 
Załącznik nr 7 wzór wykazu karetek 
Załącznik nr 8 wzór wykazu uprawnionych pracowników 
Załącznik nr 9 wzór wykazu pojazdów w zakresie transportu pacjentów dializowanych. 

                                                                                           
 
 
                                                                                            Dyrektor WSS w Olsztynie  
                                                                                                 Irena Kierzkowska  
                                                                                                                       (podpis osoby upoważnionej)                                                                                   


