
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba: Usługa

transportu sanitarnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Ogłoszenie nr 501503-N-2020 z dnia 2020-01-09 r. 



Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra

Janusza Daaba, krajowy numer identyfikacyjny 86830700000000, ul. ul. Bytomska  62 , 41-940  Piekary

Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks

323 934 141. 

Adres strony internetowej (URL): http://www.urazowka.piekary.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

SP ZOZ

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków



zamówienia

Tak 

http://www.urazowka.piekary.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci papierowej. Oferty winne być

złożone w siedzibie Zamawiającego 

Adres: 

41-940 Piekary Śląskie ul.Bytomska 62 budynek administracji sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA



II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa transportu sanitarnego 

Numer referencyjny: SZP.270-5/2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Nie zastrzega 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

5 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia jest usługa o charakterze ciągłym na wezwanie transportu sanitarnego pacjentów, dla

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w

Piekarach Śląskich i Oddziałów zamiejscowych: ODDZIAŁY REHABILITACYJNE – KOCHCICE 42 -

713 Kochanowice Kochcice, ul. Zamkowa 1, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 2 i 4 do SIWZ, oraz

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części

szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do SIWZ, oferty można składać w odniesieniu do wszystkich

całych części dalej zwanych „Pakietami”. 3.2.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert

wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych. 3.3. Zamawiający nie wyraża zgody na

powierzenie głównej części zamówienia tj. transportu podwykonawcom. Zamawiający wyraża zgodę na

powierzenie części zamówienia podwykonawcom w zakresie opieki. 3.3. Wykonawca zobowiązuje się

nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego. 3.7. Wykonawca zamierzający

powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia zobowiązany jest umieścić taką



informację w składanej ofercie wraz z podaniem części zamówienia, której wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom. Brak informacji o której mowa powyżej będzie uznany za stwierdzenie

samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. 

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8 

Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:  12   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: 3.11. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. 3.11.1 W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający

wskazuje, że czynności dotyczące kierowania pojazdami w zakresie realizacji przedmiotu umowy muszą

być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26

czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.), 3.11.2 W celu weryfikacji

dokumentów potwierdzających zatrudnienie na etapie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do

uzyskania od osób wykonujących usługi serwisowe zgody na przetwarzanie danych osobowych w

związku z realizacją niniejszej umowy zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o



ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), 3.11.3 Nieuzyskanie przez

Wykonawcę zgody od osób wykonujących przeglądy techniczne na przetwarzanie danych osobowych w

przyszłości zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku

zatrudnienia, uznane będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia. 3.11.4

Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia żądać przedstawienia dowodów

potwierdzających zatrudnienie ww. osób (umów o pracę lub dokumentów potwierdzających podleganie

ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), a Wykonawca ma

obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu. 3.11.5 Nie wypełnienie zobowiązań

dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn zm..

3.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 3.14. Zgodnie

z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie tajność

informacji w niej ujawnionych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 3.15. W przypadku stwierdzenia błędów w SIWZ

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego na piśmie. W

przypadku, gdy dostrzeżone błędy mogłyby spowodować zmiany w opracowanej SIWZ, zamawiający

może podjąć decyzję o przesunięciu termin składnia ofert. 3.16. Zamawiający nie przewiduje możliwości

rozliczeń w walucie obcej. 3.17. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet

wykonania zamówienia. 3.18. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb

niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym, właściwym dla siedziby

zamawiającego. 3.19. W trakcie postępowania oraz realizacji przedmiotu zamówienia strony posługiwać

się będą językiem polskim. Ewentualne koszty tłumaczeń każdorazowo ponosi wykonawca. 3.20.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 3.21. Zamawiający nie przewiduje

możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej. 3.22.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert

wariantowych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 



Określenie warunków: 5.3.1.Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym

mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że posiada aktualną: a) Zezwolenie Ministra Spraw

Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym

w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym

mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z

2002 r. oz. 1137 z późn. zm.) 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 5.3.2.Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub

finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ jeżeli wykaże, iż: a) jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę: Pakiet nr 1: 40 775,00 zł Pakiet nr 2: 13 475,00 zł Pakiet

nr 3: 12 425,00 zł Pakiet nr 4: 7 056,00 zł Pakiet nr 5: 7 875,00 zł 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub

finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ jeżeli wykaże, iż: a) dysponuje co najmniej

trzema osobami uprawnionymi do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi; b) dysponuje

ambulansem: - Pakiet nr 1: typu „S” - oznaczonym literą „S”; - Pakiet nr 2: typu „P” - oznaczonym

literą „P”; - Pakiet nr 3: typu „T” - oznaczonym literą „T”; - Pakiet nr 4: typu „S” - oznaczonym literą

„S”; - Pakiet nr 5: typu „P” - oznaczonym literą „P”; 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do

wykluczenia. 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) oświadczenia wykonawcy o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu. 6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.

1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 6.7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt



6.5. ppkt 2 SIWZ: - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

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

wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

wyżej mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 6.8.W przypadku wątpliwości

co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych

organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu. 6.9.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.10.Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres

obowiązywania tego zakazu. 6.10.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający,

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 6.11.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-2 SIWZ.

6.12.Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-

2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a

który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach



określonych w art. 22a Pzp. 6.13.Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym

dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie

dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 6.3., zamawiający może odstąpić od żądania

tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje

przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w oświadczeniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

6.1.W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

o którym mowa a w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: a) Zezwolenie Ministra

Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu

drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia

ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym ( Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 Nr 98, poz. 602 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990)

6.2.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o

którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: a) dokumentów

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez

zamawiającego. 6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub

zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami - Załącznik nr 7 do SIWZ. b) wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik

nr 8 do SIWZ. 6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN

wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski

(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień



Publicznych. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

a) Oświadczenie o zatrudnieniu osób mających wykonywać usługę na umowę o pracę w rozumieniu

KP.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 



Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg



ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Czas dojazdu transportu sanitarnego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 



Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 



IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Dostawcy, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ust. 2 i art. 144 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w przypadku: 1)

zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o



pracowniczych planach kapitałowych. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość

netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Podstawą sporządzenia ww. aneksu jest pisemne

wystąpienie Wykonawcy. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 5. W przypadku zmiany, o której

mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienia

na rzecz Zamawiającego. 6. W przypadku zmian, o której mowa w ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść

w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych

przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 7. W przypadku zmian określonych w ust. 2 pkt 2–4

Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,

przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca

powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty

wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 8.

Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie

przepisów wprowadzających zmiany. Waloryzacja dokonana zostanie od dnia złożenia pisemnego

wniosku w siedzibie Zamawiającego. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian o charakterze

istotnym: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku zmiany przepisów obowiązujących

dotyczących podatku od towarów i usług VAT w zakresie tych zmian; 2) zmiany wynagrodzenia, w

zakresie obniżenia ceny objętych przedmiotem umowy, w przypadku jej obniżenia przez Wykonawcę.

Warunkiem dopuszczenia takiej zmiany, jest wystąpienie pisemne Wykonawcy do Zamawiającego o

wyrażenie zgody na zmianę umowy w tym zakresie; 3) zmiany urządzeń/wyrobów, objętych przedmiotem

zamówienia, na urządzenia urządzenia/wyroby tego samego typu i co najmniej o tych samych funkcjach,

w przypadku wycofania ich z rynku lub zakończenia ich produkcji, jak również w przypadku możliwości

zastąpienia tych urządzeń/wyrobów, innymi o lepszych parametrach technicznych i wyżej

zaawansowanych technicznie i technologicznie. 4) zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy: a)

spowodowanych siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej



postanowieniami; b) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych

w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony umowy; c) w

przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; d) wprowadzenie zmian w stosunku do

sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji umowy nie wykraczających poza

zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia realizacji przedmiotu umowy. 5)

zmiany w zakresie wstąpienia lub zmiana podwykonawcy spowodowanej potrzebą techniczną lub

zdarzeniem losowym; 10. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności,

zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-01-23, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody

na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w

handlu międzynarodowym 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM



ZWIĄZANYCH Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(RODO), informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba z siedzibą przy ul. Bytomskiej 62 w

Piekarach Śląskich (kod pocztowy 41-940). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Dane

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej

przetwarzania danych osobowych: e-mail: abi@urazowka.piekary.pl, tel.: 32 3934309. Na jakiej

podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane? Pani / Pana dane osobowe, zawarte w ofertach albo

wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a także dane

znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i

Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny), będą przetwarzane w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Usługa transportu sanitarnego”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SZP.270-5/2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w

związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo

zamówień publicznych (dalej zwaną „ustawą Pzp”), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny,

ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy

dane zamieszczone w umowie oraz w dokumentacji z nią związanej, będą przetwarzane w celach

związanych z realizacją umowy, w tym w celu wystawienia faktur, rachunków oraz prowadzenia

sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi

przepisami prawa, w szczególności przepisami wymienionymi powyżej oraz przepisami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Obowiązek

podania danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Dane osobowe nie

będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Komu możemy

przekazywać dane? Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych, Ponadto w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy

dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów

prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności: a) dostawcom systemów

informatycznych i usług IT, w tym do Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, b)

podmiotom świadczącym usługi prawnicze, c) urzędom skarbowym, d) bankom. Szpital nie zamierza



przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Ile czasu będziemy

przechowywać dane? Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, licząc od końca

roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia a jeżeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata okres przechowywana obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku wyboru oferty

i zawarcia umowy dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat,

licząc od końca roku w którym w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin

zobowiązania podatkowego. Prawa związane z przetwarzaniem danych Posiada Pani / Pan prawo dostępu

do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach

określonych w przepisach prawa, w tym RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których

mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo dostępu, przysługujące osobie której dane dotyczą), wymagałoby

niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania

dodatkowych informacji: a) mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. b) mających w szczególności

na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (żądanie ograniczenia przetwarzania),

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu. Informuje się również o prawie wniesienia skargi Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego

jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne,

przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu), i innych wynikających z

działalności Zamawiającego przez całą dobę/ 7 dni w tygodniu przez 12 miesięcy: Transport sanitarny dla

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach

Śląskich, Ambulansem „S” Przewóz pacjenta do 200 h Przejazd do 2500 km 2. Karetki specjalistyczne „S” –

zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania

medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik



medyczny, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 Nr

191, poz. 1410 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 993). 3. Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do

kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 Ustawy o kierujących pojazdami

Dz.U. 2011 Nr 30, poz. 151 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 341; 4. Przybycie zespołu „S” do miejsca wezwania

powinno nastąpić w zaoferowanym czasie dojazdu transportu sanitarnego podanego w ofercie. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Czas dojazdu transportu sanitarnego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem

zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego

jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne,

przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu), i innych wynikających z

działalności Zamawiającego przez całą dobę/ 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku przez 12 miesięcy: Transport

sanitarny dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba

w Piekarach Śląskich, Ambulansem „P” Przewóz pacjenta do 200 h Przejazd do 2500 km 2. Karetki



specjalistyczne „P” – zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do

wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny,

zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 Nr 191, poz.

1410 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 993). 3. Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących

pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 Ustawy o kierujących pojazdami Dz.U. 2011

Nr 30, poz. 151 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 341; 4. Przybycie zespołu „P” do miejsca wezwania powinno

nastąpić w zaoferowanym czasie dojazdu transportu sanitarnego podanego w ofercie.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Czas dojazdu transportu sanitarnego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem

zamówienia jest świadczenia usług transportu specjalistycznego sanitarnego ludzi w zakresie transportu

pacjentów przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, karetką podstawową typu „T” – w obecności

co najmniej dwóch osób w godzinach między 06.00 a 18.00, przez 12 miesięcy: Transport sanitarny dla

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach



Śląskich, Ambulansem „T” Przewóz pacjenta do 200 h Przejazd do 3500 km 2. Karetki specjalistyczne „T” –

zespoły transportowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie w tym kierowca. 3. Kierowca musi

spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz.

16 Ustawy o kierujących pojazdami Dz.U. 2011 Nr 30, poz. 151 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 341; 4. Przybycie

zespołu „T” do miejsca wezwania powinno nastąpić w zaoferowanym czasie dojazdu transportu sanitarnego

podanego w ofercie.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Czas dojazdu transportu sanitarnego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 4:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego

rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania

diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu), i innych

wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę/ 7 dni w tygodniu przez 12 miesięcy: Transport

sanitarny dla Oddziały zamiejscowe: ODDZIAŁY REHABILITACYJNE – KOCHCICE, 42 - 713



Kochanowice Kochcice, ul. Zamkowa 1 ,, Ambulansem „S” Przewóz pacjenta do 16 h Przejazd do 400 km

2. Karetki specjalistyczne „S” – zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby

uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka

systemu lub ratownik medyczny, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawa o Państwowym Ratownictwie

Medycznym Dz.U. 2006 Nr 191, poz. 1410 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 993). 3. Kierowca musi spełniać

wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 Ustawy

o kierujących pojazdami Dz.U. 2011 Nr 30, poz. 151 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 341; 4. Przybycie zespołu „S”

do miejsca wezwania powinno nastąpić w zaoferowanym czasie dojazdu transportu sanitarnego podanego w

ofercie.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Czas dojazdu transportu sanitarnego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 5: 1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego

rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania



diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu), i innych

wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę/ 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku przez 12

miesięcy: Transport sanitarny dla Oddziały zamiejscowe: ODDZIAŁY REHABILITACYJNE - KOCHCICE

42 - 713 Kochanowice Kochcice, ul. Zamkowa 1,, Ambulansem „P” Przewóz pacjenta do 200 h Przejazd do

2500 km 2. Karetki specjalistyczne „P” – zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie

osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub

ratownik medyczny, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U.

2006 Nr 191, poz. 1410 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 993). 3. Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do

kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 Ustawy o kierujących pojazdami

Dz.U. 2011 Nr 30, poz. 151 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 341; 4. Przybycie zespołu „P” do miejsca wezwania

powinno nastąpić w zaoferowanym czasie dojazdu transportu sanitarnego podanego w ofercie. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Czas dojazdu transportu sanitarnego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


