SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Postępowanie nr 07/PN/2017
z dnia: 11-07-2017r.
I. Nazwa (firma) oraz adres
Zamawiającego
II. Tryb udzielenia zamówienia

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.
TEL./FAX 58.777.66.73 www.szpitaletczewskiesa.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień
Publicznych
Zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy
PROCEDURA O KTÓREJ MOWA W ART. 24aa, ust. 1 ustawy Pzp

III. Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług transportu w zakresie przewozu pacjentów
dializowanych na dializoterapie, na obszarze obsługiwanym przez Stację
Dializ, mieszczącą się na terenie Zamawiającego, w Tczewie,
przy ulicy 30 Stycznia 57/58
Kod Główny CPV: 60.10.00.00-9 (Usługi w zakresie transportu drogowego)
60.13.00.00-8 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Zamawiający nie dopuszcza podzielenia zamówienia na części
Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ
IV. Termin wykonania zamówienia

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Usługi realizowane sukcesywnie wg bieŜącego zapotrzebowania

V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
2.1.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa Ŝadnego warunku w tym zakresie
2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa Ŝadnego warunku w tym zakresie
2.3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa Ŝadnego warunku w tym zakresie
VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy
z postępowania

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24
ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Nie przewiduje się wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp,
moŜe przedstawić dowody na to, Ŝe podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
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zadośćuczynienie pienięŜne za doznaną 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, jeŜeli
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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeŜeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

VII. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia

5. Zamawiający moŜe wykluczyć Wykonawcę na kaŜdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
1
1.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
1.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego. –
załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie przynaleŜności do grupy kapitałowej
Wraz ze złoŜeniem oświadczenia, Wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie w sprawie
przynaleŜności do grupy kapitałowej wnosi się w oryginale. Oświadczenie wraz z ewentualnymi dokumentami, o
których mowa w niniejszym punkcie naleŜy złoŜyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub
za pośrednictwem posłańca.
1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, moŜe wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyŜej
oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym, nie krótszym niŜ 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złoŜenia oświadczeń
lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
1.3.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń.
b) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, naleŜy przedłoŜyć:
- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń.
c) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia naleŜy przedłoŜyć:
- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń.
1.3.2. JeŜeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający moŜe na kaŜdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złoŜenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, Ŝe nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeŜeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, Ŝe złoŜone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są juŜ aktualne, do złoŜenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
1.3.3 Wykonawca nie jest obowiązany do złoŜenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeŜeli Zamawiający posiada aktualne
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub moŜe je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016
r. poz. 352).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do pisemnego wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane
dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
1.3.4. Inne dokumenty składane obligatoryjnie przez Wykonawcę wraz z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
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b) Podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
1.4. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w
oryginale. Dokumenty, inne niŜ oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą kaŜdego z nich.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
1.5. W przypadku gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
1.6. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŜe przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
1.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW,
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP
2.1. Wykonawca moŜe w celu potwierdzenia spełnienia 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, niezaleŜnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
Ŝe realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając w tym celu, wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów (dla kaŜdego podmiotu oddzielnie) do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego. –
załącznik nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umoŜliwiającym naleŜyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający moŜe Ŝądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których
mowa w części VI niniejszej SIWZ.
2.4. 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 Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa takŜe wraz z ofertą wypełniony dokument ” Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, dla kaŜdego z
tych podmiotów.
2.6. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w cz. VII, pkt. 1.3.1., ppkt. c) SIWZ
2.7. JeŜeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zaŜąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeŜeli wykaŜe zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w cz. VII, pkt. 2.1. SIWZ
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VIII. Informacja o sposobie
porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, jeśli
Zamawiający w sytuacjach określonych
w art. 10c – 10e pzp, przewiduje inny
sposób porozumiewania się niŜ przy
uŜyciu środków komunikacji
elektronicznej, a takŜe wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z
2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy uŜyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj.:
a) pisemnie, na adres Zamawiającego: SZPITALE TCZEWSKIE S.A., ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.
b) faksem na numer: 58-531-38-30.
c) drogą elektroniczną na adres: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl (preferowane)
Zamawiający moŜe zastrzec jeden z powyŜszych sposobów porozumiewania się w toku prowadzonego
postępowania, który zdaniem Zamawiającego będzie wystarczający do sprawnego przeprowadzenia danej
procedury lub jej części.
Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy uŜyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
Pismo, które naleŜy złoŜyć w oryginale, moŜe być kaŜdorazowo poprzedzone faksem (58) 531-38-30 lub zostać
wysłane drogą elektroniczną (preferowana droga elektroniczna), a jego oryginał niezwłocznie przekazany w formie
pisemnej.
Korespondencja przesłana do Zamawiającego za pomocą faksu lub przy uŜyciu środków komunikacji
elektronicznej, po godzinie 14.30 zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za
wniesioną w dniu jej zarejestrowania.
3. Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na
2 dni przed upływem terminu składania ofert. Stosowne pismo moŜna przesłać jedynie faksem lub drogą
elektroniczną (preferowane – wersja edytowalna).
Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Odpowiedzi zostaną umieszczone jedynie na stronie www Zamawiającego (zgodnie z punktem 4
poniŜej.
4. Zamawiający wszelkie informacje, m.in. treść zapytań i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o wyborze
najkorzystniejszych ofert, do których umieszczenia na stronie internetowej jest zobowiązany, publikuje na stronie
www.szpitaletczewskiesa.pl, w zakładce „przetargi”
Umieszczone przez Zamawiającego informacje stają się automatycznie integralna częścią SIWZ. Wszelkie
informacje i wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiąŜące dla Wykonawcy, jeśli zostały przekazane
przed terminem przewidzianym do złoŜenia ofert. Wykonawca jest zobligowany do bieŜącego zapoznania się z
informacjami, o których mowa, umieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Jeśli Zamawiający przekaŜe Wykonawcy jakiekolwiek informacje, w tym te, o których mowa w pkt. 4, powyŜej
(nie dotyczy informacji do których przekazania Zamawiający jest zobowiązany przed terminem otwarcia ofert),
drogą faksową lub elektroniczną (mail), przyjmuje się, Ŝe Wykonawca zapoznał się z treścią korespondencji w
chwili wysłania jej przez Zamawiającego – Zamawiający co do zasady nie będzie Ŝądał potwierdzenia otrzymania
wiadomości. W tym celu Wykonawcy, w formularzu ofertowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ, mają obowiązek podać aktualne, działające numery faksów lub aktualny adres e-mail.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Robert Dombrowski – Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych, Jakości i Administracji
dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl

IX. Wymagania dotyczące wadium

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

X. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym Ŝe
Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę
2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną jej część, naleŜy sporządzić zgodnie z niniejszą
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specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na formularzu
ofertowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ i podpisać. Za podpisanie uznaje się
przynajmniej własnoręczny podpis osoby upowaŜnionej.
W przypadku, gdy upowaŜnienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, która podpisała ofertę, nie
wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oferta
powinna zawierać równieŜ dokument potwierdzający to upowaŜnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo moŜe mieć następujące formy: oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
3. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Oferta musi być napisana w sposób
czytelny i zrozumiały, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
4. Kopie dokumentów muszą zostać przez Wykonawcę poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z
zasadami opisanymi w cz. VII, pkt 1.4. niniejszej SIWZ
5. Załączniki do SIWZ, które wymagane są jako wypełnione wzory dokumentów naleŜy sporządzić wg
załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorów z podaniem co najmniej wszystkich
wymienionych w nich danych.
6. Wszystkie strony oferty zawierające treść powinny zostać podpisane / zaparafowane przez Wykonawcę lub
osobę/y przez niego upowaŜnioną/e do składania oferty w niniejszym postępowaniu, zgodnie z wymogami
niniejszej SIWZ, z zastrzeŜeniem, iŜ ofertę sporządzaną na formularzu ofertowo – cenowym naleŜy bezwzględnie
podpisać, nie zaś parafować. Wykonawca we własnym interesie powinien ponumerować strony oferty, aby dokonać
jej prawidłowego zabezpieczenia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z
nieponumerowania lub nieprawidłowego ponumerowania stron oferty przez Wykonawcę.
7. Wszystkie miejsca w dokumentach oferty, w których Wykonawca po napisaniu naniósł zmiany, muszą zostać
podpisane przez osobę, o której mowa powyŜej, w pkt. 6
8. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie odrębnego załącznika.
NaleŜy równieŜ określić strony oferty, na których znajdują się zastrzeŜone informacje w sposób nie budzący
wątpliwości. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego
oznaczenia stron oferty zawierających zastrzeŜone informacje i nie wydzielenia ich w formie odrębnego załącznika.
Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w
tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być
udostępniane.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego oznakowania oferty lub
niedostarczenia jej w wymaganym terminie.
11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciąŜają wyłącznie Wykonawcę, za
wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej SIWZ, w tym zakresie.
12. UWAGA: Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, Ŝe w kaŜdym przypadku, gdy w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
13. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW
oraz opisane:
„Przetarg nieograniczony 07/PN/2017
Świadczenie usług transportu w zakresie przewozu pacjentów dializowanych na dializoterapie, na obszarze
obsługiwanym przez Stację Dializ, mieszczącą się na terenie Zamawiającego, w Tczewie,
przy ulicy 30 Stycznia 57/58
Nie otwierać przed dniem 20-07-2017 r. do godziny 11:15”
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w
powyŜszy sposób
14. Opakowanie poza oznakowaniem jak wyŜej, musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby w przypadku
złoŜenia oferty po terminie przewidzianym do składania ofert zwrócić taką ofertę Wykonawcy - bez otwierania
15. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed
terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
16. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŜy opatrzyć napisem
„ZMIANA”.
17. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Powiadomienie to
naleŜy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
18. UWAGA: ilekroć w SIWZ pojawi się nazwa własna danego produktu / producenta, oznacza to, Ŝe dopuszcza
się takŜe produkt / rozwiązanie równowaŜne.
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19. Ilekroć na którymkolwiek etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w jakimkolwiek
dokumencie pojawi się nazwa „SIWZ” lub jej rozszerzenie tj.: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”
naleŜy przyjąć, Ŝe chodzi takŜe o wszystkie załączniki wskazane w SIWZ, niezbędne do sporządzenia oferty przez
Wykonawcę.
20. W stosunku do spółki cywilnej (jeśli dotyczy):
Zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy Pzp, Ŝąda przedłoŜenia w ofercie umowy spółki cywilnej lub innego
dokumentu, jako niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania
spółki. JeŜeli złoŜenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności
zwykłych spółki, a z treści umowy spółki lub innego dokumentu, o którym mowa powyŜej, nie wynika stosowne
umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla waŜności oferty wymagane jest jej podpisanie przez
wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej
załącznik do umowy spółki cywilnej bądź teŜ przez pełnomocnika.
21. Zamawiający na prośbę Wykonawcy, w celu usprawnienia procesu składania ofert, moŜe przesłać
edytowalną wersję załączników do SIWZ.
XII. Miejsce oraz termin składania i
otwarcia ofert

XIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego tj:
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, UL. 30 STYCZNIA 57/58. 83-110 TCZEW
w SEKRETARIACIE – pok. Nr 3 - I piętro, budynek G,
w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 - do dnia 20-07-2017r. do godz. 11.00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-07-2017r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego j.w.
w pok. nr 17 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, I piętro, budynek G.
1. Cena oferty musi zostać określona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Wykonawca w
związku z naleŜytą oraz zgodną z obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia. W ofercie Wykonawca
zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Wartość oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto i netto, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku. Wszystkie zaokrąglenia naleŜy wykonywać do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zaleŜne od
wielkości zamówienia, zawierająca min. koszty:
- ceny przedmiotuzamówienia;
- ubezpieczenia i transportu do miejsca dostawy, a takŜe rozładunku i wniesienia;
- opłat pośrednich;
- naleŜności celnych (cło, podatek graniczny);
- podatku VAT i akcyzy;
W cenie naleŜy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ.
4. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ), czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy, z zastrzeŜeniem
sytuacji, o których mowa w cz. XVII. SIWZ

XIV. Opis kryteriów, którymi
Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a
jeśli przypisanie wagi nie jest moŜliwe
z obiektywnych przyczyn, Zamawiający
wskazuje kryteria oceny ofert w
kolejności od najwaŜniejszego do
najmniej waŜnego

Kryterium: Cena oferty (brutto)
Waga (%) - 100 %
przy czym kaŜdej ofercie (nie odrzuconej) przyznana będzie liczba punktów obliczona według następującego
wzoru:

gdzie:
Pof
Cmin
Cof

Cmin
Pof = -------------------- x 100
Cof
- liczba punktów przyznanych ofercie,
- najniŜsza z oferowanych cen,
- cena rozpatrywanej oferty.

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
- odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
- odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ,
- uzyska najwyŜszą wartość oceny punktowej.
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do kryterium najniŜszej ceny, a oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu
wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 100.
3. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
liczba punktów.
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonej oferty oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.
5. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.
XV. Informacja o formalnościach, jakie
powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego

XVI. Wymagania dotyczące
zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy
XVII. Istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne
warunki umowy albo wzór umowy,
jeŜeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na
takich warunkach

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o
wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp i udostępni na stronie internetowej
www.szpitaletczewskiesa.pl, w zakładce „przetargi” informacje, o których mowa w art. 92 ust 2 ustawy Pzp oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art.
94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, uprzednio informując Wykonawcę, z którym zamierza zawrzeć umowę – telefonicznie lub
za pomocą faksu, lub poczty elektronicznej, lub pisemnie o czasie i miejscu podpisania umowy.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy

1. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, terminy, kary umowne oraz inne istotne postanowienia umowy, która
zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, są określone w projekcie umowy –
załącznik. nr 4 do SIWZ.
2. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach określonych w Ustawie Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) lub w
przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
- Ustawowej zmiany podatku VAT (zmianie ulegnie tylko cena brutto umowy).
- Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia.
- Wystąpienia zmian umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Stacją Dializ, mających wpływ na realizację
przedmiotu niniejszej umowy.
3. ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od Umowy w następujących sytuacjach:
a) w przypadku i terminie określonym w Art. 145 Ustawy PZP
b) w przypadku, w którym WYKONAWCA realizuje prace objęte Umową w sposób raŜąco nierzetelny
lub w inny raŜący sposób naruszy jej postanowienia, w terminie 7 dni. W takim przypadku zastosowanie
mają zapisy § 5, ust. 2 i 4 umowy
4. WYKONAWCA moŜe odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:
a)
w przypadku, jeśli opóźnienie z uiszczaniem jakiejkolwiek miesięcznej płatności w trakcie
obowiązywania Umowy, o której mowa w §2 ust.2 umowy, mimo pisemnego wezwania do zapłaty
przekroczy 2 miesiące od chwili doręczenia wezwania ZAMAWIAJĄCEMU, w terminie 7 dni.
5. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w
związku z okolicznościami Siły wyŜszej druga strona musi być o tym poinformowana w formie pisemnej w
terminie 3 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności.
6. Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszej umowy ustala się formę pisemnego
oświadczenia, które kaŜdorazowo powinno zawierać uzasadnienie.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony
prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie
zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi
do ustawy, dla zamówień o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
Prawa Zamówień Publicznych

XIX. Przystąpienie do przetargu
podmiotów występujących wspólnie

1. W oparciu o art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa powyŜej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo / UpowaŜnienie naleŜy załączyć do oferty.
3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego
zgodnie z zasadami, w pkt. 2, powyŜej, pełnomocnika/ lidera.
4. JeŜeli oferta wykonawców, o których mowa powyŜej zostanie wybrana Zamawiający moŜe Ŝądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
5. Wykonawcy, o których mowa powyŜej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (jeśli takowe było wymagane).
6. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument
”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym
mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym kaŜdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
NIE PRZEWIDUJE SIĘ. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej (PLN)
NIE PRZEWIDUJE SIĘ

XX. Zaliczki
XXI. Rozliczenia w walutach obcych
XXII. Aukcja elektroniczna
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XXIII. Zwrot kosztu udziału w
postępowaniu
XXIV. Wymagania, o których mowa w
art. 29 ust. 3a pzp

NIE PRZEWIDUJE SIĘ, za wyjątkiem przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z
przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności
kosztów przygotowania oferty.
Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie Umowy o Pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących następujące czynności dla Wykonawcy: Kierowcy
Zamawiający na etapie realizacji umowy w ramach niniejszego zamówienia zastrzega sobie prawo
przeprowadzania kontroli przez swoich przedstawicieli lub upowaŜnione osoby trzecie na miejscu wykonania
świadczenia. Ponadto Zamawiający w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu –
moŜe zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
W toku realizacji umowy obejmującej zakresem przedmiot niniejszego zamówienia, Zamawiający moŜe Ŝądać od
Wykonawcy przedłoŜenia umów o pracę zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników), w
celu weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie ilości zatrudnionych osób wykonujących
czynności na rzecz Zamawiającego oraz charakteru tych czynności.
Zamawiający moŜe takŜe Ŝądać na etapie realizacji umowy od Wykonawcy przedłoŜenia oświadczenia wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyŜsze czynności lub
dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
Za naruszenie powyŜej ustalonych wymogów, Zamawiający moŜe zastosować sankcje, wynikające z nienaleŜytego
wykonania umowy, a następnie związane z nieuzasadnionym zerwaniem umowy przez Wykonawcę, określone w
umowie zawartej między stronami w zakresie niniejszego postępowania (projekt umowy – zał. nr 4 do SIWZ –
KARY UMOWNE) i przysługują mu

XXV. Wymagania, o których mowa w
art. 29 ust. 4 pzp
XXVI. Oferty częściowe
XXVII. Umowa ramowa
XXVIII. Oferty wariantowe.
Opis sposobu przedstawiania ofert
wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty
wariantowe wraz z wybranymi
kryteriami oceny, jeśli Zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
XXIX. Zamówienia uzupełniające.
Informacja o przewidywanych
zamówieniach, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt
3, jeśli Zamawiający przewiduje
udzielenie takich zamówień
XXX. Informacja na temat moŜliwości
powierzenia przez Wykonawcę
wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom

XXXI. Informacja o obowiązku
osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części
zamówienia (art. 36a, ust. 2 pzp)
XXXII. Standardy jakościowe, o
których mowa w art. 91, ust. 2a
XXXIII. Wymóg lub moŜliwość
złoŜenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty w
sytuacji określonej w art. 10a, ust. 2 pzp
XXXIV. Liczba części zamówienia, na
którą Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę
lub maksymalna liczba części, na które
zamówienie moŜe zostać udzielone
temu samemu Wykonawcy oraz
kryteria lub zasady, które będą miały
zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu
Wykonawcy, w przypadku wyboru jego
oferty w większej niŜ maksymalna

ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE
NIE PRZEWIDUJE SIĘ
NIE PRZEWIDUJE SIĘ

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

1. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę min. firm Podwykonawców – zgodnie z wymogami w załączniku
nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa takŜe wraz z ofertą
wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu”, o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, dla kaŜdego z tych Podwykonawców.
ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA TAKIEGO OBOWIĄZKU
NIE DOTYCZY. Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w Art. 3, ust. 1, pkt. 3 Pzp

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA TAKIEGO WARUNKU
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liczbie części
XXXV. W przypadku zamówień na roboty
budowlane – wymagania dotyczące umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje
zgłoszenie przez Zamawiającego, odpowiednio
zastrzeŜeń lub sprzeciwu, jeśli Zamawiający określa
takie wymagania oraz informacje o umowach o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy
lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot
tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu, jeśli Zamawiający
określa takie informacje

XXXVI. Procentowa wartość ostatniej części
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie
zamówienia na roboty budowlane, jeŜeli
Zamawiający określa taką wartość zgodnie z art.
143a, ust. 3
XXXVI. Załączniki do SIWZ

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo - cenowy (wzór)
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór)
3. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie w sprawie przynaleŜności do grupy kapitałowej (wzór)
6. Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (wzór)

Zatwierdzam SIWZ – Kierownik Zamawiającego:

…………….………………….………………….
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (WZÓR)

FORMULARZ
OFERTOWO - CENOWY
(pieczęć Wykonawcy)

Dla
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 07/PN/2017 na:
Świadczenie usług transportu w zakresie przewozu pacjentów dializowanych na
dializoterapie, na obszarze obsługiwanym przez Stację Dializ, mieszczącą się na terenie
Zamawiającego, w Tczewie, przy ulicy 30 Stycznia 57/58
MY NIśEJ PODPISANI
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)
(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

składając niniejszą ofertę, oświadczamy, Ŝe:
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy
i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia świadczenia (realizacji niniejszego
zamówienia publicznego). Do dokumentów i warunków nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru
naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego,
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
1. OFERUJEMY wykonanie ww. przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego,
za cenę łącznie:
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a) BRUTTO: __________________________________ PLN
(słownie: _____________________________________________________________________)
b) wartość NETTO: _____________________________ PLN
(słownie: ____________________________________________________________________)
zgodnie ze opisem i wymogami zawartymi, w załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z poniŜszą tabelą cenową, i potwierdzamy, Ŝe załącznik 3
do SIWZ, o którym mowa stanowi integralną część oferty razem z niniejszym załącznikiem nr 1 do SIWZ – Formularzem Ofertowo Cenowym i jest podstawą do skalkulowania ceny oferty

Tabela cenowa
L.p.

1

2

Opis

za przewozy realizowane
zgodnie z
Harmonogramem
za przewozy nie ujęte w
Harmonogramie, a
zlecane przez
Zamawiającego „na
bieŜąco” (według
aktualnych potrzeb)

J.m.

Ilość
szacunkowa

Szt.

10.100

Km

8.500

Cena
jedn.
netto
(PLN)

OGÓLNA WARTOŚĆ:

Wartość netto
(PLN)

Stawka
VAT
(%)

Kwota
VAT
(PLN)

Wartość brutto
(PLN)
CENA ŁĄCZNA

XXX

2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (projekt umowy).
4. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, Ŝe jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakakolwiek zmiany sytuacji
w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę w przedstawionych przez nas dokumentach
wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego na piśmie.
5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY* sami/z udziałem następujących wykonawców:
Nazwa (Firma) Podwykonawcy**

Adres Podwykonawcy**

Zakres prac Podwykonawcy**

*niepotrzebne skreślić.
** tabelę naleŜy uzupełnić w kaŜdej kolumnie, zgodnie z ich nazwami jeśli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców. Nie
wypełnienie tabeli jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iŜ zrealizuje zamówienie samodzielnie, bez udziału jakiegokolwiek
podwykonawcy.
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6. OŚWIADCZAMY, iŜ niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr*______________________________
*podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia. UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z
oświadczeniem Wykonawcy, iŜ oferta i wszystkie do niej załączniki są jawne.

7. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy (projekt umowy),
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, a takŜe do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, jeśli zabezpieczenie takie było
wymagane przez Zamawiającego.
8. INFORMUJEMY na podstawie przepisu art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm), Ŝe:
(proszę

□

zaznaczyć właściwy kwadrat, pod rygorem uznania braku oświadczenia (informacji)

Wybór mojej/naszej oferty NIE BĘDZIE prowadził do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

□

Wybór mojej/naszej oferty BĘDZIE prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym podajemy
nazwę/y (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT,
w tabeli poniŜej:
Nazwa (rodzaj) towaru / usługi

Wartość towaru / usługi
bez kwoty podatku VAT

Uwaga: W przypadku braku miejsca w tabeli, Wykonawca dołącza pozostałą część wykazu sporządzonego samodzielnie według zakresu danych z tabeli
powyŜej.

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować na
poniŜszy adres: _______________________________________________________________
______________________________________Faks:/e-mail:_____________________________
UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iŜ adres do korespondencji jest toŜsamy, z adresem
siedziby Wykonawcy. W przypadku braku informacji odnośnie numeru faksu lub adresu e-mail Zamawiający uzna za obowiązujący numer / adres
dostępny na jakimkolwiek dokumencie złoŜonym wraz z ofertą lub dostępny w wyszukiwarce internetowej.

10. OFERTĘ niniejszą składamy na _________________kolejno ponumerowanych stronach.
W wyłącznym interesie Wykonawcy jest wpisanie ilości kolejno ponumerowanych stron oferty, powyŜej.

11. POD GROŹBĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ oświadczamy, Ŝe załączone do
oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).
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12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: załączniki
nr ________________ do SIWZ.
W wyłącznym interesie Wykonawcy jest wpisanie numerów składanych wraz z ofertą załączników, powyŜej.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (WZÓR)
Zamawiający:
Szpitale Tczewskie S.A.
ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.
Wykonawca:
PEŁNA NAZWA/FIRMA: _______________________________________________________
ADRES: ____________________________________________________________________
NIP/PESEL: _________________________________________________________________
KRS/CEiDG: _________________________________________________________________

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
Składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
A. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 07/PN/2017, prowadzonego
przez Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie, na Świadczenie usług transportu w zakresie
przewozu pacjentów dializowanych na dializoterapie, na obszarze obsługiwanym przez
Stację Dializ, mieszczącą się na terenie Zamawiającego, w Tczewie, przy ulicy 30 Stycznia
57/58, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
(podpisać jeśli dotyczy. Podpisać lub wypełnić i podpisać tylko to oświadczenie, które dotyczy sytuacji Wykonawcy)

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 12-23
ustawy Pzp

…………………………….., dnia ………………………… r.
(miejscowość)

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)

lub
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………….………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24, ust. 1, pkt 13-14,
16-20 Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24, ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………….……..…………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

…………………………….., dnia ………………………… r.
(miejscowość)

………………………….……………………………
(podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
(wypełnić i podpisać jeśli dotyczy)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: (podać pełna nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku większej liczby podmiotów, można sporządzić załącznik zawierający wymagane dane w zakresie j.w.)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………….., dnia ………………………… r.
(miejscowość)

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBEDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
(wypełnić i podpisać jeśli dotyczy)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będące podwykonawcami, tj.: (podać pełna nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku większej liczby podmiotów, można sporządzić załącznik zawierający wymagane dane w zakresie j.w.)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………….., dnia ………………………… r.
(miejscowość)

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)
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B. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeśli dotyczy)
Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
niniejszym postępowaniu.

…………………………….., dnia ………………………… r.

…………………………………………………………

(miejscowość)

(podpis Wykonawcy)

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji.

…………………………….., dnia ………………………… r.
(miejscowość)

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 07/PN/2017
Świadczenie usług transportu w zakresie przewozu pacjentów dializowanych na
dializoterapie, na obszarze obsługiwanym przez Stację Dializ, mieszczącą się na terenie
Zamawiającego, w Tczewie, przy ulicy 30 Stycznia 57/58
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu w zakresie przewozu pacjentów
dializowanych na dializoterapie, na obszarze obsługiwanym przez Stację Dializ, mieszczącą się
na terenie Zamawiającego, w Tczewie, przy ulicy 30 Stycznia 57/58. Obszarem, o którym mowa
jest województwo Pomorskie, głównie powiaty: Tczewski, Starogardzki, Malborski, Sztumski,
Gdański wraz z Trójmiastem. Wyjątki zostały opisane, poniŜej. Świadczenie usług będących
przedmiotem zamówienia odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy. Okres trwania
zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
2. Świadczenie usług transportu związanych z przewozem pacjentów dializowanych będzie
odbywało się na podstawie aktualnego Harmonogramu przewozu pacjentów na dializy, który
Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego na dany miesiąc przed rozpoczęciem tego
miesiąca oraz na podstawie bieŜących zleceń Zamawiającego nie ujętych w Harmonogramie,
rozliczanych w odrębny sposób,
a) usługa obejmuje przewóz pacjenta z lokalu mieszkalnego / miejsca pobytu do Stacji Dializ w
Tczewie i doprowadzenie bądź dowiezienie na wózku do budynku w których działa Stacja Dializ
a następnie odbiór pacjenta z budynku Stacji Dializ po zakończeniu dializy i odwiezienie oraz
doprowadzenie do jego lokalu mieszkalnego / miejsca pobytu. Jeden przewóz definiowany
będzie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia i późniejszej umowy, zgodnie z opisem
zawartym w zdaniu poprzedzającym („tam i z powrotem”)
b) w przypadku konieczności dializowania np. osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
Wykonawca zapewnia dodatkową obsadę tj. min. 2 osoby (z kierowcą włącznie),
c) liczba miejsc w pojeździe przeznaczonym do przewozu osób dializowanych musi być
wystarczająca dla osób ujętych w harmonogramie,
d) w przypadku zakończenia dializy wcześniej, pacjent będzie oczekiwał na transport w Stacji
Dializ, zgodnie z ustalonym harmonogramem godzinowym przewozów,
e) liczba faktycznie przewoŜonych osób moŜe ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy w
stosunku do przewozów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
f) liczba faktycznie przewoŜonych osób będzie zgodna z deklaracjami pacjentów odnośnie
potrzeby skorzystania z przewozu, dlatego teŜ liczba faktycznie wykonanych przewozów osób w
skali miesiąca moŜe się zmienić,
g) płatność za przewozy osób dializowanych będzie dokonywana zgodnie z faktycznie
wykonanymi przewozami, po przedłoŜeniu przez Wykonawcę, łącznie z fakturą, wypełnionego
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dokumentu rozliczającego wszystkie przewozy w danym miesiącu dotyczące harmonogramu,
zwanego dalej „Harmonogram – Rozliczenie Przewozów” oraz dokumentu rozliczającego
wszystkie przewozy w danym miesiącu nie ujęte w Harmonogramie, a zlecone przez
Zamawiającego na „bieŜąco” (według aktualnych potrzeb), zwanego dalej „Rozliczenie
Przewozów BieŜących”, potwierdzonych przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Wzór dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym strony uzgodnią wraz z
podpisaniem umowy.
h) roczna szacunkowa ilość przewozów odbywających się zgodnie z harmonogramem wynosi ok.
10.100 – rozliczenie odbywać się będzie za kaŜdy zrealizowany przewóz, wg stawki określonej w
Par. 2, ust. 1, pkt. a), aa), ab) niniejszej umowy
Ilość ta moŜe ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu, w zaleŜności od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego. Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał jakichkolwiek roszczeń.
i) roczna szacunkowa ilość przejechanych kilometrów, w związku z przewozami odbywającymi
się poza harmonogramem wynosi ok. 8.500 – rozliczenie odbywać się będzie za kaŜdy
przejechany kilometr, wg stawki określonej w Par. 2, ust. 1, pkt. b) niniejszej umowy
Ilość ta moŜe ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu, w zaleŜności od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego. Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał jakichkolwiek roszczeń.
j) bieŜące zlecania transportu będą przekazywane przez Zamawiającego Wykonawcy pisemnie
lub telefonicznie na nr telefonu …………………
Rozmowy te mogą być nagrywane przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraŜa zgodę,
k) transport pacjentów dializowanych realizowany będzie nieprzerwanie 7 dni w tygodniu od
poniedziałku do niedzieli przez wszystkie dni w roku. Usługa przewozu moŜe być realizowana
24 godziny na dobę, do czego Wykonawca nie wnosi zastrzeŜeń
l) Zamawiający zastrzega sobie całodobowy kontakt telefoniczny z wyznaczonym pracownikiem
Wykonawcy na okoliczność otrzymania zgłoszenia z ośrodka transplantacji na przewiezienie
pacjenta w celu dokonania przeszczepu
m) transport pacjentów na przeszczep odbywa się do ośrodków transplantacyjnych na terenie
całej RP, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia takiego przewozu Wykonawcy.
Zwrot kosztów transportu osób przewiezionych na przeszczep Wykonawca uzyskuje od jednostki
przeszczepiającej
n) Wykonawca zabezpiecza transport pacjentów w taki sposób, aby czas oczekiwania na odwóz
po dializie nie przekraczał 40 minut od momentu zgłoszenia gotowości do przewozu pacjenta
przez personel medyczny Stacji Dializ,
o) po stronie Wykonawcy i w wyłącznej jego gestii jest naprawa wszelkich ewentualnych
uszkodzeń pojazdów zewnętrznych i wewnętrznych , powstałych z winy osób dializowanych
przewoŜonych tymi pojazdami, w ramach realizacji niniejszej umowy.
3. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w całym okresie
obowiązywania umowy środki transportu dostosowane do przewozu pacjentów dializowanych pojazdy (sprawne) posiadające aktualne badania techniczne, polisy OC,
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a) pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (o ile niezbędny będzie
transport osób/ osoby niepełnosprawnej) muszą być wyposaŜone w szczególności: w windę lub
podjazd/najazd dla wózków inwalidzkich, posiadać mocowanie wózka inwalidzkiego w
pojeździe uniemoŜliwiające jego przemieszczanie w trakcie jazdy,
b) pojazdy muszą być wyposaŜone w ogrzewanie i klimatyzację przestrzeni pasaŜerskiej.
c) pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych musi spełniać
wszystkie wymagania dla tego typu pojazdów, określone w odrębnych przepisach i być
zarejestrowany jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. WyposaŜenie i
części tego pojazdu muszą posiadać stosowne homologacje zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Personel realizujący usługę musi zostać przeszkolony na koszt Wykonawcy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy. Kierowcy przewoŜący pacjentów na dializy muszą posiadać
kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy (Kurs udzielania pierwszej pomocy) i zobowiązani
są do jej udzielenia osobom przewoŜonym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
5. Wykonawca będzie wykonywał usługę środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
transportu pacjentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Wykonawca zabezpiecza łączność bezprzewodową (telefony słuŜbowe) dla personelu
Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym.
7. Kierowca Wykonawcy realizujący usługę transportu zobowiązany jest do pomocy pacjentom
dializowanym w szczególności: podczas wsiadania do pojazdu, wysiadania z pojazdu – jeśli stan
pacjenta będzie tego wymagał, takŜe po powrocie z dializy.
8. Pacjent po przywiezieniu na dializę winien zostać przekazany przez personel Wykonawcy
upowaŜnionemu pracownikowi Stacji Dializ np. pielęgniarce. Przekazanie i odbiór pacjenta
naleŜy odnotować w ksiąŜce wejść i wyjść funkcjonującej w Stacji Dializ.
9. Po zakończeniu dializy pacjent zostaje odwieziony i doprowadzony przez personel
Wykonawcy pod drzwi lokalu zamieszkiwanego przez pacjenta, a jeśli występują takie
wskazania – pacjent zostaje przekazany osobie odpowiedzialnej za opiekę w domu pacjenta.
10. Wykonawca zapewnia do obsługi pacjentów niepełnosprawnych obsadę dwuosobową.
11. Personel Wykonawcy musi zostać wyposaŜony na koszt Wykonawcy w rękawice ochronne,
materiały higieniczne oraz środki do dezynfekcji skóry i powierzchni oraz posiadać aktualne
badania lekarskie, w tym takŜe orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych, które
zostaną przedłoŜone Zamawiającemu na kaŜde jego wezwanie.
12. Wykonawca zapewnia gotowość do wykonywania usługi, utrzymując w stałej dyspozycji
obsadę kadrową, środki transportu przeznaczone do przewozu pacjentów dializowanych.
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13. W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji transportu lub wypadku komunikacyjnego
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego i
podstawienia pojazdu zastępczego o identycznym lub lepszym standardzie i wyposaŜeniu. Czas
dojazdu pojazdu zastępczego wynosi max. 30 min. od chwili zgłoszenia awarii przez kierowcę,
za wyjątkiem transportu ratującego Ŝycie lub transportu na przeszczep. W przypadku
realizowania transportu ratującego Ŝycie lub transportu na przeszczep, Wykonawca, w powyŜszej
sytuacji, zobowiązany jest do kontynuowania realizacji usługi, zastępczym środkiem transportu,
znajdującym się najbliŜej miejsca zdarzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia
usługi transportu zastępczego u innego przewoźnika na swój koszt, jeśli inny przewoźnik będzie
w stanie szybciej niŜ Wykonawca zrealizować transport do miejsca docelowego.
14. W przypadku upływu czasu przewidzianego na przyjazd pojazdu zastępczego, Zamawiający,
ma prawo do zamówienia innego transportu na koszt Wykonawcy.
15. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, niedziele i
święta kontakt telefoniczny z dyspozytorem Wykonawcy uprawnionym do koordynacji i zlecania
transportów.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej obejmującej swym zakresem przedmiot niniejszej umowy oraz do kontynuowania
umowy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca ma
obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii ww. polisy oraz jej zmian, przy czym
dostarczenie pierwszej polisy musi nastąpić przed dniem zawarcia umowy.
17. Od chwili przejęcia pacjenta przez osoby, przy pomocy których Wykonawca wykonuje
zamówienie odpowiedzialność za pacjenta ponosi Wykonawca. W przypadku uzasadnionych
skarg pacjentów lub pracowników Zamawiającego na ww. osoby, Wykonawca, na pisemny
wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany osoby na którą została wniesiona skarga.
18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody majątkowe i
osobowe powstałe w związku z wykonywaniem przez niego usług przewozu pacjentów objętych
niniejszą umową, w tym za skutki spowodowane u przewoŜonych osób ewentualnymi
wypadkami drogowymi oraz skutki związane z niewłaściwym czy nieterminowym wykonaniem
usługi.
19. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu sum
wypłaconych tytułem odszkodowania związanych z wykonywaniem usługi przez Wykonawcę,
do wysokości odszkodowań orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądów związanymi z
realizacją przez Wykonawcę usługi w sposób niezgodny z umową, z obowiązującymi przepisami
prawa, z zasadami wiedzy medycznej lub w inny sposób naruszający prawa i godność pacjentów
lub osób trzecich.
20. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wynikającym z umowy.
21. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Zamawiającego w zakresie środków transportu
wykorzystywanych do świadczenia usługi oraz kwalifikacji personelu, w tym do przedstawienia
dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wykonujących zamówienie oraz dokumentów
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rejestracyjnych samochodów wykorzystywanych do wykonywania zamówienia oraz
dokumentów potwierdzających aktualne badania techniczne. Zamawiający ma prawo do
wstrzymania transportu w przypadku, gdy podstawiony do siedziby Zamawiającego pojazd nie
będzie odpowiadał warunkom umowy, przepisom prawa, nie będzie posiadał odpowiedniej
rejestracji czy aktualnych badań technicznych. Zamawiający ma prawo do wstrzymania
przewozu w przypadku, gdy personel środka transportu nie będzie posiadał odpowiednich
kwalifikacji. W wyniku wstrzymania przewozu Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do
naliczenia kary umownej przewidzianej w umowie.
22. Wykonawca zobowiązuje się w dniu poprzedzającym zawarcie umowy złoŜyć do
Zamawiającego:
a) wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia oraz kserokopie dowodów
rejestracyjnych tych pojazdów,
b) kserokopie aktualnych polis ubezpieczenia pojazdów (OC i NW),
c) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności podmiotu w zakresie
prowadzonej działalności,
d) wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia z dowodami potwierdzającymi
kwalifikacje zawodowe tych osób zgodnie z wymogami Zamawiającego. Wykaz musi być
zgodny minimum z warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego
określonym w SIWZ.
23. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu
przewozowych związanych z wykonaniem usług na jego polecenie.

dokumentów

24. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy uprawnień do wykonywania
przedmiotu zamówienia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
25. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad Środowiskowych i BHP
obowiązujących na terenie Zamawiającego, stanowiących załącznik do projektu umowy,
odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2
26. W czasie trwania umowy dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia, a takŜe przez okres
jednego roku od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania w poufności informacji ekonomicznych, handlowych, organizacyjnych, technicznych
i technologicznych Zamawiającego, nie ujawnionych do wiadomości publicznej. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za skutki szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku
naruszenia tej klauzuli.
27. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego zamówienia zostały opisane bądź uściślone w
projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ
____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG <projekt>
Nr 07/PN/2017
Zawarta w dniu ….-…..-2017 roku w Tczewie pomiędzy :
Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr
KRS 0000386185, NIP 593-25-26-795, REGON 220620689, Kapitał Zakładowy –
23.672.350,00 zł. wpłacony w całości, z siedzibą: UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW,
zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
1) Pana Macieja Bielińskiego – Prezesa Zarządu
a
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Zwanym/zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :
1) …………………………………………………………
na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 07/PN/2017 art. 39-46
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., z póŜn. zm. i aktami
wykonawczymi do ustawy, zwanej dalej „PZP”, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
późn. zm.), złoŜonej zgodnie z ogłoszeniem z dnia …..-…...-……….r.
§1
[PRZEDMIOT UMOWY (ZAMÓWIENIA)]
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportu w zakresie przewozu pacjentów
dializowanych na dializoterapie, na obszarze obsługiwanym przez Stację Dializ, mieszczącą się
na terenie Zamawiającego, w Tczewie, przy ulicy 30 Stycznia 57/58. Obszarem, o którym mowa
jest województwo Pomorskie, głównie powiaty: Tczewski, Starogardzki, Malborski, Sztumski,
Gdański wraz z Trójmiastem. Wyjątki zostały opisane, poniŜej w niniejszej umowie.
Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy odbywać się będzie środkami
transportu Wykonawcy.
2. Świadczenie usług transportu związanych z przewozem pacjentów dializowanych będzie
odbywało się na podstawie aktualnego Harmonogramu przewozów pacjentów na dializy, który
Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego na dany miesiąc przed rozpoczęciem tego
miesiąca oraz na podstawie bieŜących zleceń Zamawiającego nie ujętych w Harmonogramie,
rozliczanych w odrębny sposób,
a) usługa obejmuje przewóz pacjenta z lokalu mieszkalnego / miejsca pobytu do Stacji Dializ w
Tczewie i doprowadzenie bądź dowiezienie na wózku do budynku w których działa Stacja Dializ
a następnie odbiór pacjenta z budynku Stacji Dializ po zakończeniu dializy i odwiezienie oraz
doprowadzenie do jego lokalu mieszkalnego / miejsca pobytu. Jeden przewóz definiowany
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będzie na potrzeby realizacji niniejszej umowy, zgodnie z opisem zawartym w zdaniu
poprzedzającym („tam i z powrotem”)
b) w przypadku konieczności dializowania np. osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
Wykonawca zapewnia dodatkową obsadę tj. min. 2 osoby (z kierowcą włącznie),
c) liczba miejsc w pojeździe przeznaczonym do przewozu osób dializowanych musi być
wystarczająca dla osób ujętych w harmonogramie,
d) w przypadku zakończenia dializy wcześniej, pacjent będzie oczekiwał na transport w Stacji
Dializ, zgodnie z ustalonym harmonogramem godzinowym przewozów,
e) liczba faktycznie przewoŜonych osób moŜe ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy w
stosunku do przewozów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
f) liczba faktycznie przewoŜonych osób będzie zgodna z deklaracjami pacjentów odnośnie
potrzeby skorzystania z przewozu, dlatego teŜ liczba faktycznie wykonanych przewozów osób w
skali miesiąca moŜe się zmienić,
g) płatność za przewóz osób dializowanych będzie dokonywana zgodnie z faktycznie
wykonanymi przewozami, po przedłoŜeniu przez Wykonawcę, łącznie z fakturą, wypełnionego
dokumentu rozliczającego wszystkie przewozy w danym miesiącu dotyczące harmonogramu,
zwanego dalej „Harmonogram – Rozliczenie Przewozów” oraz dokumentu rozliczającego
wszystkie przewozy w danym miesiącu nie ujęte w Harmonogramie, a zlecone przez
Zamawiającego na „bieŜąco” (według aktualnych potrzeb), zwanego dalej „Rozliczenie
Przewozów BieŜących”, potwierdzonych przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Wzór dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym strony uzgodnią wraz z
podpisaniem umowy.
h) roczna szacunkowa ilość przewozów odbywających się zgodnie z harmonogramem wynosi ok.
10.100 – rozliczenie odbywać się będzie za kaŜdy zrealizowany przewóz, wg stawki określonej w
Par. 2, ust. 1, pkt. a), aa), ab) niniejszej umowy
Ilość ta moŜe ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu, w zaleŜności od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego. Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał jakichkolwiek roszczeń.
i) roczna szacunkowa ilość przejechanych kilometrów, w związku z przewozami odbywającymi
się poza harmonogramem wynosi ok. 8.500 – rozliczenie odbywać się będzie za kaŜdy
przejechany kilometr, wg stawki określonej w Par. 2, ust. 1, pkt. b) niniejszej umowy
Ilość ta moŜe ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu, w zaleŜności od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego. Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał jakichkolwiek roszczeń.
j) bieŜące zlecania transportu będą przekazywane przez Zamawiającego Wykonawcy pisemnie
lub telefonicznie na nr telefonu …………………
Rozmowy te mogą być nagrywane przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraŜa zgodę,
k) przewóz pacjentów dializowanych realizowany będzie nieprzerwanie 7 dni w tygodniu od
poniedziałku do niedzieli przez wszystkie dni w roku. Usługa transportu moŜe być realizowana
24 godziny na dobę, do czego Wykonawca nie wnosi zastrzeŜeń
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l) Zamawiający zastrzega sobie całodobowy kontakt telefoniczny z wyznaczonym pracownikiem
Wykonawcy na okoliczność otrzymania zgłoszenia z ośrodka transplantacji na przewiezienie
pacjenta w celu dokonania przeszczepu
m) przewóz pacjentów na przeszczep odbywa się do ośrodków transplantacyjnych na terenie
całej RP, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia takiego przewozu Wykonawcy,
zwrot kosztów transportu osób przewiezionych na przeszczep Wykonawca uzyskuje od jednostki
przeszczepiającej
n) Wykonawca zabezpiecza transport pacjentów w taki sposób, aby czas oczekiwania na odwóz
po dializie nie przekraczał 40 minut od momentu zgłoszenia gotowości do przewozu pacjenta
przez personel medyczny Stacji Dializ
o) po stronie Wykonawcy i w wyłącznej jego gestii jest naprawa wszelkich ewentualnych
uszkodzeń pojazdów zewnętrznych i wewnętrznych , powstałych z winy osób dializowanych
przewoŜonych tymi pojazdami, w ramach realizacji niniejszej umowy.
3. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w całym okresie
obowiązywania umowy środki transportu dostosowane do przewozu pacjentów dializowanych pojazdy (sprawne) posiadające aktualne badania techniczne, polisy OC,
a) pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (o ile niezbędny będzie
transport osób/ osoby niepełnosprawnej) muszą być wyposaŜone w szczególności: w windę lub
podjazd/najazd dla wózków inwalidzkich, posiadać mocowanie wózka inwalidzkiego w
pojeździe uniemoŜliwiające jego przemieszczanie w trakcie jazdy,
b) pojazdy muszą być wyposaŜone w ogrzewanie i klimatyzację przestrzeni pasaŜerskiej.
c) pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych musi spełniać
wszystkie wymagania dla tego typu pojazdów, określone w odrębnych przepisach i być
zarejestrowany jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. WyposaŜenie i
części tego pojazdu muszą posiadać stosowne homologacje zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Personel realizujący usługę musi zostać przeszkolony na koszt Wykonawcy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy. Kierowcy przewoŜący pacjentów na dializy muszą posiadać
kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy (Kurs udzielania pierwszej pomocy) i zobowiązani
są do jej udzielenia osobom przewoŜonym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
5. Wykonawca będzie wykonywał usługę środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
transportu pacjentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Wykonawca zabezpiecza łączność bezprzewodową (telefony słuŜbowe) dla personelu
Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym.
7. Kierowca Wykonawcy realizujący usługę transportu zobowiązany jest do pomocy pacjentom
dializowanym w szczególności: podczas wsiadania do pojazdu, wysiadania z pojazdu – jeśli stan
pacjenta będzie tego wymagał, takŜe po powrocie z dializy.
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8. Pacjent po przywiezieniu na dializę winien zostać przekazany przez personel Wykonawcy
upowaŜnionemu pracownikowi Stacji Dializ np. pielęgniarce. Przekazanie i odbiór pacjenta
naleŜy odnotować w ksiąŜce wejść i wyjść funkcjonującej w Stacji Dializ.
9. Po zakończeniu dializy pacjent zostaje odwieziony i doprowadzony przez personel
Wykonawcy pod drzwi lokalu zamieszkiwanego przez pacjenta, a jeśli występują takie
wskazania – pacjent zostaje przekazany osobie odpowiedzialnej za opiekę w domu pacjenta.
10. Wykonawca zapewnia do obsługi pacjentów niepełnosprawnych obsadę dwuosobową.
11. Personel Wykonawcy musi zostać wyposaŜony na koszt Wykonawcy w rękawice ochronne,
materiały higieniczne oraz środki do dezynfekcji skóry i powierzchni oraz posiadać aktualne
badania lekarskie, w tym takŜe orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych, które
zostaną przedłoŜone Zamawiającemu na kaŜde jego wezwanie.
12. Wykonawca zapewnia gotowość do wykonywania usługi, utrzymując w stałej dyspozycji
obsadę kadrową, środki transportu przeznaczone do przewozu pacjentów dializowanych.
13. W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji transportu lub wypadku komunikacyjnego
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego i
podstawienia pojazdu zastępczego o identycznym lub lepszym standardzie i wyposaŜeniu. Czas
dojazdu pojazdu zastępczego wynosi max. 30 min. od chwili zgłoszenia awarii przez kierowcę,
za wyjątkiem transportu ratującego Ŝycie lub transportu na przeszczep. W przypadku
realizowania transportu ratującego Ŝycie lub transportu na przeszczep, Wykonawca, w powyŜszej
sytuacji, zobowiązany jest do kontynuowania realizacji usługi, zastępczym środkiem transportu,
znajdującym się najbliŜej miejsca zdarzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia
usługi transportu zastępczego u innego przewoźnika na swój koszt, jeśli inny przewoźnik będzie
w stanie szybciej niŜ Wykonawca zrealizować transport do miejsca docelowego.
14. W przypadku upływu czasu przewidzianego na przyjazd pojazdu zastępczego, Zamawiający,
ma prawo do zamówienia innego transportu na koszt Wykonawcy.
15. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, niedziele i
święta kontakt telefoniczny z dyspozytorem Wykonawcy uprawnionym do koordynacji i zlecania
transportów.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej obejmującej swym zakresem przedmiot niniejszej umowy oraz do kontynuowania
umowy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca ma
obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii ww. polisy oraz jej zmian, przy czym
dostarczenie pierwszej polisy musi nastąpić przed dniem zawarcia umowy.
17. Od chwili przejęcia pacjenta przez osoby, przy pomocy których Wykonawca wykonuje
zamówienie odpowiedzialność za pacjenta ponosi Wykonawca. W przypadku uzasadnionych
skarg pacjentów lub pracowników Zamawiającego na ww. osoby, Wykonawca, na pisemny
wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany osoby na którą została wniesiona skarga.
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18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody majątkowe i
osobowe powstałe w związku z wykonywaniem przez niego usług przewozów pacjentów
objętych niniejszą umową, w tym za skutki spowodowane u przewoŜonych osób ewentualnymi
wypadkami drogowymi oraz skutki związane z niewłaściwym czy nieterminowym wykonaniem
usługi.
19. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu sum
wypłaconych tytułem odszkodowania związanych z wykonywaniem usługi przez Wykonawcę,
do wysokości odszkodowań orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądów związanymi z
realizacją przez Wykonawcę usługi w sposób niezgodny z umową, z obowiązującymi przepisami
prawa, z zasadami wiedzy medycznej lub w inny sposób naruszający prawa i godność pacjentów
lub osób trzecich.
20. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wynikającym z umowy.
21. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Zamawiającego w zakresie środków transportu
wykorzystywanych do świadczenia usługi oraz kwalifikacji personelu, w tym do przedstawienia
dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wykonujących zamówienie oraz dokumentów
rejestracyjnych samochodów wykorzystywanych do wykonywania zamówienia oraz
dokumentów potwierdzających aktualne badania techniczne. Zamawiający ma prawo do
wstrzymania transportu w przypadku, gdy podstawiony do siedziby Zamawiającego pojazd nie
będzie odpowiadał warunkom umowy, przepisom prawa, nie będzie posiadał odpowiedniej
rejestracji czy aktualnych badań technicznych. Zamawiający ma prawo do wstrzymania
przewozu w przypadku, gdy personel środka transportu nie będzie posiadał odpowiednich
kwalifikacji. W wyniku wstrzymania przewozu Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do
naliczenia kary umownej przewidzianej w niniejszej umowie.
22. Wykonawca zobowiązuje się w dniu poprzedzającym zawarcie umowy złoŜyć do
Zamawiającego:
a) wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia oraz kserokopie dowodów
rejestracyjnych tych pojazdów,
b) kserokopie aktualnych polis ubezpieczenia pojazdów (OC i NW),
c) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności podmiotu w zakresie
prowadzonej działalności,
d) wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia z dowodami potwierdzającymi
kwalifikacje zawodowe tych osób zgodnie z wymogami Zamawiającego. Wykaz musi być
zgodny minimum z warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego
określonym w SIWZ.
23. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu
przewozowych związanych z wykonaniem usług na jego polecenie.

dokumentów

24. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy uprawnień do wykonywania
przedmiotu zamówienia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
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25. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad Środowiskowych i BHP
obowiązujących na terenie Zamawiającego, stanowiących załącznik do niniejszej umowy,
odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2
§2
[WYNAGRODZENIE]
1. Za wykonane usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy, o których mowa w §1,
ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się w czasie jej trwania, do zapłaty WYKONAWCY
wynagrodzenia, zgodnie ze złoŜoną Ofertą Wykonawcy do postępowania 07/PN/2017 tj.:
Miesięczne wynagrodzenie WYKONAWCY z tytułu naleŜytego wykonania przedmiotu Umowy
będzie ustalane w dwojaki sposób:
a) za przewozy realizowane zgodnie z Harmonogramem - wynagrodzenie ryczałtowe za 1
przewóz osoby dializowanej wyniesie …………….. PLN brutto, z zastrzeŜeniem, Ŝe:
aa) w przypadku przewozu odbywającego się tylko w „jedną stroną” Wykonawcy przysługuje
połowa stawki za 1 przewóz.
ab) w przypadku przewozu odbywającego się między oddziałami Szpitali Tczewskich S.A.
zlokalizowanymi przy ul. 30 Stycznia 57/58 a stacją Dializ („tam i z powrotem”) Wykonawcy
przysługuje 1/4 stawki za 1 przewóz.
b) za przewozy nie ujęte w Harmonogramie, a zlecane przez Zamawiającego „na bieŜąco”
(według aktualnych potrzeb) – wynagrodzenie za 1 przejechany kilometr wyniesie … PLN
brutto.
1.1. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy – za cały okres obowiązywania
niniejszej Umowy wynosi:
a) brutto: ……………………… zł. (słownie: ……………..…………………………………..….)
b) netto: ………………………. zł. (słownie: …………………...……………………………...…)
stawka VAT: ………%, kwota VAT ……………..……. zł. (słownie: …………………………..)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie za dany
miesiąc z dołu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, którą Wykonawca wystawi w
terminie do 15 dni po upływie kaŜdego miesiąca, w którym usługi zostały prawidłowo
wykonane. Do kaŜdej faktury Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany będzie dołączyć
wypełnione dokumenty rozliczające wszystkie przewozy w danym miesiącu, tj. „Harmonogram –
Rozliczenie Przewozów” i „Rozliczenie Przewozów BieŜących”.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany na fakturze,
w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego dokumentu, o którym mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawcy nie przysługuje prawo zbycia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługuje prawo odmowy wykonania usług objętych niniejszą umową, w
przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości w zapłacie wynagrodzenia przez
ZAMAWIAJĄCEGO, do 60 dni ponad termin ustalony w oparciu o ust. 3 niniejszego paragrafu.
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§3
[CZAS OBOWIĄZYWANIA]
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy,
tj. na okres od dnia ………………… r. do dnia …………………. r.
§4
[ZACHOWANIE POUFNOŚĆ]
W czasie trwania niniejszej umowy, a takŜe przez okres jednego roku od dnia jej rozwiązania lub
wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji
ekonomicznych,
handlowych,
organizacyjnych,
technicznych
i
technologicznych
Zamawiającego, nie ujawnionych do wiadomości publicznej. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku naruszenia tej
klauzuli.
1. Strony uznają niŜej wymienione dziedziny informacji za informacje poufne:
a) dane techniczne, technologiczne i metodologiczne o przedsiębiorstwie Wykonawcy, poza
zawartymi w ofercie, umowie i załącznikach do umowy
b) finanse, organizacja i procedury postępowania przedsiębiorstwa drugiej Strony,
c) dokumentację, wewnętrzne raporty i analizy,
d) toŜsamość klientów lub potencjalnych klientów Stron,
e) dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
f) dane medyczne,
g) wszelkie inne informacje oznaczone przez Strony jako poufne.
2. Mając na względzie powyŜsze Strony zgadzają się:
a) utrzymywać w tajemnicy informację poufną i nie ujawniać, bez wzajemnej pisemnej zgody,
Ŝadnej jej części jakiejkolwiek innej stronie,
b) ograniczyć rozpowszechnianie informacji poufnej w obrębie własnej organizacji, jedynie do
osób, które muszą posiadać taką wiedzę w celu realizacji umowy,
c) wykorzystywać informacje poufne jedynie do celu podjęcia działań, dostarczenia usług i/lub
wytworzenia produktów objętych umową,
d) podjąć niezbędne działania, włączając w to odpowiednie umowy ze swoimi pracownikami
oraz odpowiednie ich poinstruowanie, w celu umoŜliwienia wywiązania się ze zobowiązań
wynikających z umowy,
e) poinformować osoby fizyczne i prawne współpracujące ze Stroną, bez względu na podstawę
prawną takiej współpracy, o poufnym charakterze udostępnionych informacji oraz zobowiązać je
do zachowania poufności.
3. Strona moŜe ujawnić informację poufną, jeŜeli obowiązek taki jest wymagany obowiązującymi
przepisami prawa lub ujawnienie wymagane jest na Ŝądanie organu do tego uprawnionego.
4. Postanowienia niniejsze nie stosują się do informacji poufnej podanej do wiadomości
publicznej przez Stronę do tego uprawnioną.
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5. Strony zobowiązane są do usunięcia, po zakończeniu lub ustaniu umowy, wszelkich
udostępnionych przez drugą stronę informacji i danych poufnych, w szczególności danych
osobowych, medycznych i kopii udostępnionych baz danych, co zostanie potwierdzone
stosownym protokołem.
§5
[KARY UMOWNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ]
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości brutto przedmiotu umowy,
o której mowa w § 2, ust. 1.1., pkt a) niniejszej umowy, za kaŜdą godzinę zwłoki. Zwłoka
przekraczająca 3 dni kalendarzowe uprawnia Zamawiającego do potraktowania tego jako
nieuzasadnione zerwanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy i zastosowania zapisów ust. 4
niniejszego paragrafu.
2. W przypadku nienaleŜytego wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie, o
których mowa w § 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za miesiąc, w którym stwierdzono nienaleŜyte wykonanie
obowiązków.
3. W przypadku określonym w § 1, ust. 21 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto, o której mowa w §
2, ust. 1.1., pkt a) niniejszej umowy.
4. Za nieuzasadnione zerwanie niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności
zaprzestanie przez Wykonawcę świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej Umowy,
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 2, ust. 1.1., pkt a) niniejszej umowy.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŜszających kary umowne.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu usług
będących przedmiotem umowy, będących skutkiem niewykonania lub nienaleŜytego wykonania
niniejszej umowy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar i odszkodowań, o których mowa
powyŜej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane usługi.
§6
[ZMIANY UMOWY]
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach określonych w
Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z późn. zm.) lub w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
1. Ustawowej zmiany podatku VAT (zmianie ulegnie tylko cena brutto umowy).
2. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Wystąpienia zmian umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Stacją Dializ, mających
wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
4. ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od Umowy w następujących sytuacjach:
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a) w przypadku i terminie określonym w Art. 145 Ustawy PZP
b)
w przypadku, w którym WYKONAWCA realizuje prace objęte Umową w sposób
raŜąco nierzetelny lub w inny raŜący sposób naruszy jej postanowienia, w terminie 7 dni.
W takim przypadku zastosowanie mają zapisy § 5, ust. 2 i 4 niniejszej umowy
5. WYKONAWCA moŜe odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:
a)
w przypadku, jeśli opóźnienie z uiszczaniem jakiejkolwiek miesięcznej płatności w
trakcie obowiązywania Umowy, o której mowa w §2 ust.2 niniejszej umowy, mimo
pisemnego wezwania do zapłaty przekroczy 2 miesiące od chwili doręczenia wezwania
ZAMAWIAJĄCEMU, w terminie 7 dni.
6. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań
umownych w związku z okolicznościami Siły wyŜszej druga strona musi być o tym
poinformowana w formie pisemnej w terminie 3 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności.
7. Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszej umowy ustala się formę
pisemnego oświadczenia, które kaŜdorazowo powinno zawierać uzasadnienie.
§7
[DANE OSOBOWE]
1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich
obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
powierzonych przez Zamawiającego, wyłącznie w zakresie ich opracowywania, przechowywania
i utrwalania na podstawie ustawy z dn.29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U.z 2014 r., poz.1182 ze zm.). Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w
zakresie lub celu innym niŜ zapisano w umowie, wymaga kaŜdorazowej pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać upowaŜnione osoby, będące pracownikami
Wykonawcy jak i pracownikami podwykonawcy, z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, oraz zobowiązać je do ich stosowania, a takŜe do zachowania bezterminowo w
tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Po
zakończeniu trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zniszczenia pozyskanych w trakcie
obowiązywania umowy danych osobowych.
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe zastosuje właściwe środki zabezpieczające, o których mowa w art.
36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne słuŜące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 100,
poz.1024).
§8
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w pierwszej kolejności przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a następnie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
2. Strony będą dąŜyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji
niniejszej umowy na drodze ugodowej. JeŜeli strony nie osiągną kompromisu wówczas
sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO
3. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń, w związku z Umową:
a) dla Wykonawcy – …………………………………………………..
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b) dla Zamawiającego – 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58
4. Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za realizację Umowy, które jednocześnie
są uprawnione do dokonywania uzgodnień w związku z wykonywaniem postanowień
umownych:
a) dla Wykonawcy – ………………………………………………..
b) dla Zamawiającego – …………………………………………….
KaŜda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o kaŜdej zmianie
adresu pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie
doręczone, jak równieŜ o zmianie osoby odpowiedzialnej za realizację niniejszej Umowy.
Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym Par., w pkt. 3 i 4 nie stanowi zmiany
niniejszej Umowy, jednakŜe kaŜdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
5. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej
ze stron.
6. Załącznikami do niniejszej umowy są:
a) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, złoŜona w postępowaniu 07/PN/2017,
stanowiąca integralną część umowy
b) SIWZ do postępowania 07/PN/2017, stanowiąca integralną część umowy
c) Załącznik nr 1 – Zasady Środowiskowe dla Podwykonawców
d) Załącznik nr 2 – Zasady BHP dla Podwykonawców
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 1 do Umowy 07/PN/2017
ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA PODWYKONAWCÓW
1.

NaleŜy przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, a w
szczególności:
•
przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitale Tczewskie S.A. umowy
•
zmniejszyć dla otoczenia uciąŜliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych
przez Szpitale Tczewskie S.A.
•
zabierać z terenów Szpitale Tczewskie S.A. wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług

2.

Usługodawcy nie wolno:
•
wwozić na teren Szpitale Tczewskie S.A. jakichkolwiek odpadów
•
składować Ŝadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w
przypadku gdy substancje te słuŜą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i
stosowania naleŜy uzgodnić z Kierownikiem Działu Technicznego
•
myć pojazdów na terenie Szpitale Tczewskie S.A.
•
spalać odpadów na terenie Szpitale Tczewskie S.A.
•
wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3.

Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę
w zakresie obowiązującej w Szpitale Tczewskie S.A. polityki środowiskowej.

4.

Dopuścić Kierownika Działu Technicznego do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami
środowiskowymi.

5.

W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyŜszych zasadach środowiskowych naleŜy zwracać się
do Kierownika Działu Technicznego.

Podpis Zleceniobiorcy (Wykonawcy)
………………………….

Tczew, dnia ...................................
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Załącznik nr 2 do Umowy 07/PN/2017

ZASADY BHP DLA PODWYKONAWCÓW

1. NaleŜy przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N18001:2004, a w szczególności:
•
przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitale Tczewskie S.A. umowy,
•
rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich
pracowników pracujących na terenie Szpitale Tczewskie S.A.
•
wyposaŜyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .
2. Usługodawca musi:
•
organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy,
•
powiadamiać swoich pracowników o moŜliwych zagroŜeniach związanych z
wykonywaniem przez nich prac,
•
powiadamiać Starszego Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.
3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie
polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. UmoŜliwić Starszemu Specjaliście ds. BHP z Szpitale Tczewskie S.A. kontrolę postępowania na zgodność z
przyjętymi zasadami BHP.
5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyŜszych zasadach BHP naleŜy zwracać się do Starszego
Specjalisty ds. BHP.
6.

Oświadczam, Ŝe pracownicy wykonujący pracę na terenie Szpitale Tczewskie S.A.
badania zdrowotne i szkolenia BHP.

posiadają aktualnie

Podpis Zleceniobiorcy (Wykonawcy)
………………………….
Tczew, dnia ...................................
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (WZÓR)

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE
PRZYNALEśNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 07/PN/2017, na:

Świadczenie usług transportu w zakresie przewozu pacjentów dializowanych na
dializoterapie, na obszarze obsługiwanym przez Stację Dializ, mieszczącą się na terenie
Zamawiającego, w Tczewie, przy ulicy 30 Stycznia 57/58
Niniejszym oświadczam(y), iŜ:
1) nie naleŜę/ymy do Ŝadnej *
2) naleŜę/ymy do*
(*niepotrzebne skreślić)

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W związku z przynaleŜnością do grupy kapitałowej podajemy jej uczestników:
(Wykonawca nie naleŜący do grupy kapitałowej poniŜsze rubryki przekreśla lub pozostawia niewypełnione).

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

W związku z przynaleŜnością do grupy kapitałowej, w przypadku gdy uczestnicy tej grupy
kapitałowej złoŜyliby odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu,
przedkładam dowody, Ŝe powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

________________ dnia __.__.____ r.
______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (WZÓR)
34
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA
WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Uwaga:
1. Niniejszego załącznika nie składają Wykonawcy, którzy nie korzystają z zasobów innych podmiotów.
2. W przypadku korzystania z zasobów więcej niŜ jednego podmiotu zobowiązanie to wypełnić dla kaŜdego podmiotu
oddzielnie.

W związku z przetargiem nieograniczonym nr 07/PN/2017, na:

Świadczenie usług transportu w zakresie przewozu pacjentów dializowanych na
dializoterapie, na obszarze obsługiwanym przez Stację Dializ, mieszczącą się na terenie
Zamawiającego, w Tczewie, przy ulicy 30 Stycznia 57/58
Ja / My:
Lp.

Pełna nazwa podmiotu oddającego do
dyspozycji niezbędne zasoby

Adres podmiotu

Numer telefonu i faksu i
adres e-mail

Tel.:
___________________
Faks:
___________________
E-mail:
___________________
Zobowiązuję się/ zobowiązujemy się do oddania na rzecz ______________________________________
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(wymienić zakres dostępnych Wykonawcy zasobów, sposób ich wykorzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej do złoŜenia
podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasobów)
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