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WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ 

 
 

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 
roku, poz. 2164 ze zm.), dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez 
Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 
 
Pytanie 1. 
Czy wymóg zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę  u wykonawcy lub podwykonawcy dotyczy : 
1) osób o kodzie zawodu: 8322, kierowca samochodów osobowych i dostawczych , wykonujących 
czynności  związane  z realizacją przedmiotu zamówienia we wszystkich rodzajach transportu, czy  
2) tylko kierowców o kodzie zawodu: 8322, kierowca samochodów osobowych i dostawczych 
wykonujących czynności  związane  z realizacją przedmiotu zamówienia w transporcie z sanitariuszem, czy  
3) wszystkich osób wykonujących czynności  związane  z realizacją przedmiot  zamówienia we wszystkich  
rodzajach  transportu sanitarnego. 
Uzasadnienie: W treści SIWZ wymóg powyższy oparty na art.29a ust.3a ustawy PZP jest  sformułowany w 
zakresie podmiotowym w różny i nieskorelowany ze sobą sposób .I tak: 
W § III pod tytułem –Opis przedmiotu zamówienia- w  ust.7 pkt.1 zapisano ,że:  „Zamawiający wymaga 
aby osoby wykonujące czynności  związane z realizacją przedmiotu zamówienia: kod zawodu: 8322  
,kierowca samochodów osobowych i dostawczych były zatrudniony przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks 
pracy”. 
Natomiast  z treści całego § 8 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ , w tym w 
szczególności z treści  zapisu § 8 ust.1 , ust.2 zdanie pierwsze  , ust.3 zdanie pierwsze oraz  ust.4  ww. 
projektu  umowy wynika ,że Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby wykonujące czynności związane  z 
realizacją przedmiotu zamówienia były zatrudnione u wykonawcy na podstawie umowy o pracę.  
W tym miejscu należy zauważyć, że wymóg zatrudnienia wszystkich osób  wykonujących czynności  
związane z realizacją przedmiotu zamówienia we wszystkich jego rodzajach  i wezwaniach do świadczenia 
usług transportu sanitarnego należy uznać za bezprzedmiotowy zarówno ze względów faktycznych  jak i 
prawnych, podnosząc co następuje:  
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy PZP  Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na 
usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia ,jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
par. 1 Kodeksu pracy i jest konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia. 
W naszej ocenie wymaganie zatrudniania w oparciu o umowę o pracę nie znajduje odniesienia do kierowcy 
,w tym kierowcy będącego jednocześnie ratownikiem medycznym, sanitariusza, ratownika medycznego czy 
lekarza. Osoby te nie będą wykonywać tych czynności pod kierownictwem wykonawcy jako pracodawcy, a 
wręcz przeciwnie będą podlegać wskazówkom Zamawiającego np. co do rodzaju transportu czy czasu jego 



trwania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że czynności ww. osób są takie same zarówno  w ramach umowy 
o pracę, jak i w ramach umów zawieranych  w trybie art. 26  ustawy o działalności leczniczej bądź na 
innych podstawach prawnych. 
Dla realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia nie ma więc znaczenia na jakiej podstawie prawnej takie 
czynności będą wykonywane.   
Dodatkowo należy zauważyć, że : 
1)z opinii Urzędu Zamówień Publicznych dot. art. 29 ust. 3a ustawy PZP, jak również z orzecznictwa KIO 
oraz komentarzy wynika, że w zamówieniach na usługi i roboty budowlane, do których wprost odwołuje 
się art. 29 ust. 3a ustawy PZP, obowiązek zatrudniania osób uczestniczących w realizacji przedmiotu 
zamówienia będzie dotyczył tylko takich osób, których wykonywanie czynności w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia będzie wymagało wykonywania tych czynności na podstawie   i  w rozumieniu art. 
22 § 1 Kodeksu pracy; 
 2) ani wykładnia  literalna(językowa) ani też logiczna i funkcjonalna art.29 ust.3a ustawy PZP  ,jak 
również piśmiennictwo prawnicze dotyczące ww.przepisu oraz orzecznictwo KIO nie prowadzi do wniosku, 
że  wymóg zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę musi dotyczyć wszystkich osób 
wykonujących czynności związane realizacją danego rodzaju przedmiotu zamówienia w zakresie robót 
budowlanych czy też usług. 
 Mając na uwadze powyższe wnoszę o  odpowiednią modyfikację SIWZ poprzez:  
1) wykreślenie z SIWZ, w tym z projektu umowy, wszelkich zapisów dotyczących  wymogu zatrudniania na 
podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji  przedmiotu 
zamówienia oraz  wszelkich zapisów  związanych ze spełnianiem  lub niespełnianiem przez wykonawcę  
tego wymogu, lub 
2) wskazanie przez Zamawiającego osób i czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 
tych czynności ma polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy i jest 
konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. zdaniem Wykonawcy, wskazanie we wszelkich zapisach  
SIWZ w tym w projekcie umowy, iż wymóg zatrudnienia o którym mowa w § III dotyczy kierowców  w 
transporcie z sanitariuszem. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w treści SIWZ i wzorze umowy (ZAŁĄCZNIK NR 7 do 
SIWZ) wymagał, cytat: 
„ Zamawiający wymagał aby osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia:  
kod zawodu: 8322, kierowca samochodów osobowych i dostawczych, były zatrudniony przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 
26.06.1974 r. Kodeks prac ”; Zamawiający miał na myśli wymóg zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę tylko kierowców o kodzie zawodu: 8322, kierowca samochodów osobowych i 
dostawczych wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia w 
transporcie sanitarnym z sanitariuszem.  
W związku z powyższym, w § III  ust. 7 pkt. 1) SIWZ otrzymuje brzmienie:  
 „ Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 
kod zawodu: 8322, kierowca samochodów osobowych i dostawczych wykonujących czynności związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia w transporcie sanitarnym z sanitariuszem, były zatrudnione przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art.22 § 1 
ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy”. 
Aktualny wzór umowy (ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ) stanowi załącznik do niniejszych 
wyjaśnień.  
 
 
Pytanie 2. 
Czy spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji i uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a określonego przez 
Zamawiającego w § V ust.2 pkt.1 SIWZ , poprzez wykazanie, że wykonawca posiada aktualne zezwolenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów  samochodowych jako 
uprzywilejowanych  w ruchu drogowym  zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  o ruchu 
drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,poz.128, z późn. zm.) w zakresie podmiotowym dotyczy wszystkich 
wykonawców, czy tylko wykonawców, którzy nie posiadają w statucie działalności  zadania świadczenia 
usług transportu sanitarnego?. 
Odpowiedź: Wymóg dotyczy tylko wykonawców, którzy nie posiadają w statucie działalności 
zadania świadczenia usług transportu sanitarnego. 
 
 
Pytanie 3. 
Czy  spełnianie warunku  udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji i uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów ,a  określonego  przez 



Zamawiającego  w § V ust.2 pkt.1 SIWZ , poprzez  wykazanie, że wykonawca posiada aktualne zezwolenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów  samochodowych jako 
uprzywilejowanych  w ruchu drogowym  zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.128, z późn.zm.) w zakresie przedmiotowym dotyczy 
wszystkich pojazdów samochodowych realizujących  wszystkie rodzaje transportu sanitarnego objętego 
przedmiotem zamówienia, czy tylko pojazdów samochodowych realizujących  transport specjalistyczny, 
lekarski i podstawowy?.  
Odpowiedź: Wymóg dotyczy tylko pojazdów samochodowych realizujących transport 
specjalistyczny, lekarski i podstawowy. 
 
 
Pytanie 4. 
W związku z pytaniem  zawartym w pkt 2 i 3 niniejszego wniosku: 
1)czy Zamawiający uzna za spełniony  warunek   udziału w postępowaniu określony  w § V ust.2 pkt.1 
SIWZ , jeżeli wykonawca wykaże ,że „(...)w statucie działalności posiada zadania świadczenia usług 
transportu sanitarnego.”  ?  
2)czy posiadanie w statucie działalności zadania świadczenia usług transportu sanitarnego zwalnia 
wykonawcę z  wymogu wykazania ,że posiada  aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji na używanie pojazdów  samochodowych jako uprzywilejowanych  w ruchu drogowym 
zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. ,poz.128 
, z późn. zm.)  pojazdów  realizujących  transport  sanitarny specjalistyczny, lekarski i podstawowy. ? 
Odpowiedź:  
Ad1) Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu określony w § V ust.2 
pkt.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że w statucie działalności posiada zadania 
świadczenia usług transportu sanitarnego. 
Ad.2) Tak. 
 
 
Pytanie 5 
Zamawiający w § XX ust. 8 SIWZ zdanie 1 stwierdza: „Zamawiający  stosownie do art. 36a ust. 2 pkt. 1 
ustawy zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na 
usługę.” 
W załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 5 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewniał  we własnym zakresie 
obsadę zespołów i pojazdów sanitarnych przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia 
powierzonych im obowiązków. 
W związku z powyższym Wykonawca prosi o wyjaśnienie: 
1) co należy rozumieć w zakresie przedmiotowym i podmiotowym pod pojęciem ”osobistego wykonania” 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługę,  
2) co należy rozumieć w zakresie przedmiotowym i podmiotowym pod pojęciem „we własnym zakresie” 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapisy § XX ust. 8 SIWZ oraz pkt. 5 w ZAŁĄCZNIKU  NR 2 
do SIWZ. 
W związku z powyższym, ZAŁĄCZNIK  NR 1 do SIWZ pkt. 8 otrzymuje nowe brzmienie o treści 
jak niżej: 
„8. Informuję/-my*, że: 
a)nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy*:  
b)zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy*: 
(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, należy opisać jaką część 
zamówienia wykona podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy). 
b.1)Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierzył powierzyć podwykonawcy 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..… . 
b.2)Nazwa i adres podwykonawcy.........………………………………………………………………………………….. . „. 
Aktualny ZAŁĄCZNIK NR 1 i ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ stanowią załączniki do niniejszych 
wyjaśnień. 
 
 
Pytanie 6  
W nawiązaniu do pytania 5 Wykonawca pyta czy Zamawiający uzna warunki wskazane  w § XX ust. 8 
SIWZ zdanie 1 oraz w załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 5 za spełnione w przypadku wykonywania usług 
transportowych własnymi lub posiadanymi przez siebie pojazdami, oraz przez osoby lub podmioty 
posiadające kwalifikacje do świadczenia tych usług, z którymi Wykonawca ma zawarte umowy 
cywilnoprawne  na podstawie i w trybie  art. 26 i art. 27 ustawy o działalności leczniczej? 
Odpowiedź: Stosownie do odpowiedzi jak w Pytaniu 5. 



 
 
Pytanie 7 
Czy „podwykonawca” o którym/ych mowa w § 9 ust. 1 projektu umowy, to osoba lub podmiot, któremu 
wykonawca zleca na podstawie umowy wykonanie części przedmiotu zamówienia zarówno w zakresie 
przedmiotowym ( pojazdy)   jak i podmiotowym (obsada osobowa)? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, § 9 projektu umowy. 

 
Pytanie 8 
Czy wymóg posiadania aktualnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. na 
używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym dotyczy minimum 5 
środków transportu czy wszystkich pojazdów służących do realizacji wszystkich rodzajów transportu - za 
wyjątkiem transportu z sanitariuszem – patrz § 2 ust. 4 projektu umowy w związku § V ust. 2 pkt. 2 oraz § 
3 ust. 1 projektu umowy.  
Odpowiedź: Wymóg posiadania aktualnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu 
drogowym dotyczy minimum 5 środków transportu - za wyjątkiem transportu sanitarnego z 
sanitariuszem. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający może doprecyzować jakie wymagania mają spełniać pojazdy, o których mowa w § V 
ust.2 pkt.2 SIWZ oraz w § 2 ust.5 projektu umowy zał. nr 7 do siwz  w kontekście ustawy o transporcie 
drogowym i ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, oraz jakie dodatkowe warunki dla pojazdów 
uprzywilejowanych  określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jakie mają spełniać 
ww. pojazdy i jakie dokumenty Wykonawca ma przedłożyć w tym zakresie  Zamawiającemu i do jakiej 
ilości pojazdów - patrz. § 2 ust.6 lit. a projektu umowy w związku z § V ust. 2 pkt. 2 SIWZ oraz § 3 ust. 1 
projektu umowy?.   
Odpowiedź: Dla każdego z wykazanych co najmniej 5 pojazdów, stosownie do zapisów § VII 
ust. 5 pkt.1) Wykonawca na wezwanie zamawiającego zobligowany jest złożyć Zezwolenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na uprzywilejowanie pojazdów w ruchu 
drogowym, z wyjątkiem transportu sanitarnego z sanitariuszem - dotyczy tylko wykonawców, 
którzy nie posiadają w statucie działalności zadania świadczenia usług transportu 
sanitarnego.  
W związku z powyższym § VII ust. 5 pkt.1)  SIWZ otrzymuje nowe brzmienie o treści jak 
niżej: 
1) Aktualne zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na uprzywilejowanie w ruchu 
drogowym  pojazdów wykorzystywanych zgodnie z art. 53 ustawy z 20.06.1997 – Prawo o ruchu 
Drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.128 z późn. zm.)  
Wymóg ten nie dotyczy Wykonawców, którzy w statucie działalności posiadają zadania świadczenia usług 
transportu sanitarnego. Warunek dotyczy tylko transportu specjalistycznego, lekarskiego i podstawowego. 
Aktualny wzór umowy (ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ) stanowi załącznik do niniejszych 
wyjaśnień.  
 
 
Pytanie 10 
W załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt 6: Zamawiający wymaga, aby 
usługi stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca wykonywał przy użyciu m.in. własnych środków 
transportowych. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykonywania usługi środkiem 
transportowym, który Wykonawca użytkuje w ramach umowy leasingu operacyjnego?. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uznanie warunku za spełniony w przypadku 
wykonywania usługi środkiem transportowym, który Wykonawca użytkuje w ramach umowy 
leasingu operacyjnego. 
 
Pytanie 11 
W załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt 17: Zamawiający wskazuje 
szacunkowe zapotrzebowanie na usługi transportu sanitarnego oraz szacunkową ilość kilometrów w 
okresie 36 miesięcy. 
Wykonawca uważa, że ilość wskazanych w SIWZ kilometrów jest nieadekwatna do ilości wezwań. Z 
przeliczenia dokonanego na przykładzie transportu zespołem specjalistycznym wynika, że transport ten 
wynosi średnio 420 km. 
Wnosimy o ponowne przeliczenie ilości wezwań i ilości kilometrów.  



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje ilości kilometrów określone w SIWZ. Szacunkowa 
ilość zleceń:  
Transport Zespołem Specjalistycznym - ilość wezwań - 1100 
Transport Zespołem Lekarskim - ilość wezwań - 900 
Transport Zespołem Podstawowym – ilość wezwań - 2500 
Transport sanitarny z sanitariuszem – ilość wezwań - 5000 
Aktualny ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) stanowi załącznik do 
niniejszych wyjaśnień. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający może wyjaśnić,  jakie dokumenty, o których mowa w pkt.19 Załącznika Nr 2 do SIWZ 
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) winien posiadać Wykonawca.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aktualnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu 
drogowym. Nie dotyczy transportu sanitarnego z sanitariuszem. 
 
Pytanie 13 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu pkt. 21 w Załączniku nr 2 do SIWZ, z uwagi na fakt, iż zapisy 
ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  nie dotyczą świadczenia usług 
transportu sanitarnego. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis w pkt. 21 w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
Aktualny ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) stanowi załącznik do 
niniejszych wyjaśnień. 
 
Pytanie 14 
1) Czy wszyscy kierowcy uczestniczący w wykonywaniu czynności związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia we wszystkich rodzajach transportu sanitarnego mają posiadać kwalifikacje  ratowników lub 
ratowników medycznych , czy tylko kierowcy uczestniczący w wykonywaniu czynności związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia  w transporcie specjalistycznym, lekarskim i podstawowym.  – patrz: § 2 
ust.3 lit. a ,tiret trzeci projektu umowy?. 
2) Czy wszyscy kierowcy uczestniczący w wykonywaniu czynności związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia  we wszystkich rodzajach transportu sanitarnego mają posiadać zezwolenie na kierowanie 
pojazdem uprzywilejownym, czy tylko kierowcy uczestniczący w wykonywaniu czynności związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia  w transporcie specjalistycznym, lekarskim i podstawowym,  – patrz: § 2 
ust.3 lit. a ,tiret drugi projektu umowy?. 
Odpowiedź:  
Ad1 i Ad.2) Wymóg dotyczy tylko kierowców uczestniczących w wykonywaniu czynności 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia  w transporcie specjalistycznym, lekarskim i 
podstawowym. 
Aktualny wzór umowy (ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ) stanowi załącznik do niniejszych 
wyjaśnień. 
 
Pytanie 15 
Czy wymóg określony w § 2 ust.3 tiret 2 i 3  dotyczy kierowców w transporcie z sanitariuszem, czy nie 
dotyczy. 
Odpowiedź: Wymóg nie dotyczy kierowców w transporcie sanitarnym z sanitariuszem. 
Aktualny wzór umowy (ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ) stanowi załącznik do niniejszych 
wyjaśnień. 
 
Pytanie 16 
W załączniku nr 4 do SIWZ pn.„Wykaz pojazdów” w kolumnie nr 2 Zamawiający wymaga wpisania 
„Rodzaju pojazdu” 
Czy Zamawiający może doprecyzować co oznacza sformułowanie „Rodzaj pojazdu” 
Odpowiedź: Rodzaj transportu w załączniku nr 4 do SIWZ pn.„Wykaz pojazdów” oznacza 
pojazd przeznaczony do realizacji czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 
np. ambulans typu A. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
W załączeniu aktualny: 
1) załącznik nr 1- formularz ofertowy 
2) załącznik nr 2- opis przedmiotu zamówienia 
3) załącznik nr 7- wzór umowy 
 
W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia 
się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 
Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach. 
 
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie 
udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.  
 
Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 04.07.2017 r., godz. 11.00, termin 
otwarcia ofert: 04.07.2017 r., godz. 11.15.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                               ZATWIERDZIŁ: 
 

 

 

p.o. DYREKTOR 
                                                                            Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

                                                                          im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 
 

                                                                           dr n. med. Janusz Kapustecki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

       Znak sprawy: DAZ.26.051.2017 
 
................................................. 
     pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 
 

OFERTA 
Ja/My, niżej podpisany/-i*: 
 
........................................................................................................................................................ 
  
działając w imieniu i na rzecz: 
  
........................................................................................................................................................ 
pełna nazwa Wykonawcy 
 
........................................................................................................................................................ 
adres Wykonawcy 
 
.….......................................................................................................................................................                                                  
adres do korespondencji 
 
Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …...................................... 
 
Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…........................... 
 
NIP …........................................; REGON …........................................;  
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 
 
WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO 

WRAZ Z OPIEKĄ MEDYCZNĄ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE. 

 

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  
o udzielenie zamówienia*.  
 
2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).  
 
3. Oferuję/-my*: 
1) wykonanie zamówienia za cenę: 
 
 

Cena brutto  
/PLN/ Słownie 

*  

(*) – należy wpisać wartość brutto w złotych, wyliczoną w formularzu asortymentowo- cenowym (wiersz nr 5, 
kolumna nr 8) stanowiącym  załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

2) Czas podstawienia samochodu zastępczego. 
 
DEKLARUJEMY, że w okresie obowiązywania umowy czas podstawienia samochodu zastępczego wynosił 
będzie do  ……….  minut od chwili zgłoszenia (maksymalnie 30 minut).   
 



Brak wskazania ilości minut lub wskazanie powyżej 30 minut spowoduje odrzucenie oferty na oferty na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Punktacja za kryterium „Czas podstawienia samochodu zastępczego” zostanie przyznana na 
podstawie § XV SIWZ „OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY”. 
 
4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia określony w § 7 wzoru umowy tj.: przez okres 36 m-
cy.  
 
5. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 
 
6. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w  
następujących dokumentach:  
...................................................................................... . 
Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji. 
 
7. Oświadczamy, stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy PZP, że wybór mojej/naszej* oferty  
1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług* 
2) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług* 
- nazwa przedmiotu zamówienia 
............................................................................................................. 
- wartość przedmiotu zamówienia 
........................................................................................................... 
 

8. Informuję/-my*, że: 
a)nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy*:  
b)zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy*: 
(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, należy opisać jaką część zamówienia wykona 

podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy). 

b.1)Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierzył powierzyć podwykonawcy 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..… . 
b.2)Nazwa i adres podwykonawcy..................………………………………………………………………………………….. .  
 
9. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z warunkami 
ustalonymi w §15 wzoru umowy i złożenia przed podpisaniem umowy kserokopii polisy lub innego 
dokumentu ubezpieczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem potwierdzającego ww. 
ubezpieczenie. 
 
10. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru 
zawartego w Załączniku Nr 7 do SIWZ).  
 
11. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności: 
1. FORMULARZ OFERTOWY ………..……………….……….. str. 1 
2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .………… str. 2 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA..... .................... str. 3  
4. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .................... str. 4  
5. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAM. ……...... str. 5 
6. WADIUM ............................................................. str. ... 
 
Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone 
do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 
 
 
 
..............................................                                          .......................................................... 
      miejsce i data                                                                                            Pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                                                             do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy 
 
    */niepotrzebne skreślić 



 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 

            Znak sprawy: DAZ.26.051.2017 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY DAZ.26.051.. .2017 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Świadczenie  usług  transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną  zleconych przez Zamawiającego w 
następujących zakresach: 

1) przewóz chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania 
diagnostycznego w innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą, 

2) przewóz chorych do innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w celu kontynuowania 
leczenia, 

3) transport chorych  niezdolnych do korzystania z publicznych środków  transportowych do miejsca 
zamieszkania po zakończonym leczeniu, 

4) transport chorych do innej jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z niżej wymienionych obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: 

1) Szpital przy ul. Bialskiej 104/118 , 42 - 200 Częstochowa, 
2) Szpital przy ul. PCK 7, 42 - 200 Częstochowa, 
3) Szpital przy al. Pokoju 44, 42-200 Częstochowa. 

3. Rodzaje transportów: 
1) Transport Zespołem Specjalistycznym, 
2) Transport Zespołem Lekarskim, 
3) Transport Zespołem Podstawowym, 
4) Transport sanitarny z sanitariuszem. 

4. Wymagania dotyczące personelu: 
1) Transport Zespołem Specjalistycznym– co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania 

medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz (lekarz + 2 ratowników medycznych lub lekarz + 
ratownik medyczny + pielęgniarka) zgodnie z Dz.U.2016.0.1868 t.j. - Ustawa z dnia 8 września 2006 
r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

2) Transport Zespołem Lekarskim- co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych, w tym lekarz (lekarz + ratownik medyczny lub lekarz + pielęgniarka), 

3) Transport Zespołem Podstawowym - co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych (2 ratowników medycznych lub ratownik medyczny + pielęgniarka) – 
zgodnie z Dz.U.2016.0.1868 t.j. - Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym 

4) Transport sanitarny z sanitariuszem– 2 osoby w tym co najmniej jeden sanitariusz 
5. wykreślony. 
6. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca wykonywał będzie przy użyciu własnych środków 
transportowych, spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących 
przedmiotu niniejszego zamówienia oraz spełniających warunki dla pojazdów uprzywilejowanych, 
określone w rozporządzeniu Ministra infrastruktury  z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r Nr 32. poz.262 z póżn. zm).   
7. Wykonawca zapewni przy realizacji niniejszego zamówienia dyspozycyjność całodobowo we wszystkie 
dni tygodnia. 
8. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zlecane transporty będące przedmiotem niniejszego 
zamówienia najkrótszą trasą. 
9. Usługi transportu sanitarnego będą się odbywać na podstawie zleceń wystawianych przez lekarzy  
Zamawiającego, a przekazywanych do realizacji przez Punkt Pielęgniarski mieszczący się w Izbie Przyjęć 
przy ul. Bialskiej 104/118. 
10. Usługi transportu sanitarnego zlecane (zgłaszane) będą przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem. 
Ze względu na rodzaj świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia wymagane jest realizowanie 
transportu niezwłocznie od momentu zlecenia (zgłoszenia). Wykonawca przyjmując zlecenie (zgłoszenie) 
transportu ma obowiązek określić czas przyjazdu do Szpitala Zamawiającego, który nie może być dłuższy 
niż: 



1)  Transport Zespołem Specjalistycznym – do 15 minut, 
2)  Transport Zespołem Lekarskim – do 20 minut, 
3)  Transport Zespołem Podstawowym – do 30 minut,  
4)  Transport sanitarny z sanitariuszem – do 45 minut. 

11. Wykonawca odbierając oryginał zlecenia z Izby Przyjęć przy ul. Bialskiej 104/118 potwierdza przyjęcie 
zlecenia na transport sanitarny. Wykonawca przyjmując zlecenie zobowiązany jest do złożenia czytelnego 
podpisu w rejestrze transportów znajdującego się w punkcie pielęgniarskim Izby Przyjęć przy ul. Bialskiej 
104/118.  
12. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczane będzie na   podstawie   ceny za  1  km  przejazdu  liczony od 
siedziby Zamawiającego do  miejsca  zleconego transportu i  będzie  obejmowało  wszystkie koszty  
związane  z  kompleksowym wykonaniem  niniejszego zamówienia.  
13. Wykonawca zagwarantuje niezmienność ceny za 1 km przejazdu przez cały czas trwania umowy. 
14. Raz w miesiącu Wykonawca będzie przygotowywał zestawienie wykonanych transportów, które po 
potwierdzeniu w SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie będzie 
podstawą do wystawienia faktury.  
15. Wypłata wynagrodzenia odbywać się będzie w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych na 
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z załącznikiem. 
16. Zestawienie będące załącznikiem do faktury zawierać będzie następujące dane (zestawienie musi być 
wykonane osobno dla każdego obiektu szpitalnego): 

a) imię i nazwisko pacjenta, 
b) datę realizacji transportu, 
c) miejsce rozpoczęcia transportu 
d) miejsce docelowe transportu 
e) nazwę oddziału Udzielającego zlecającego transport, 
f) imię i nazwisko lekarza zlecającego transport, 
g) rodzaj zleconego transportu (oddzielne zestawienie dla każdego rodzaju transportu) 
h) ilość przejechanych kilometrów. 
i) czas rozpoczęcia i zakończenia zlecenia 

 Zamawiający wymaga aby powyższe zestawienie było przesyłane raz w miesiącu na  wskazany adres 
mailowy w formacie .xls (plik Excel). 
17. Szacunkowe zapotrzebowanie na usługi transportu sanitarnego objęte przedmiotem niniejszego 
zamówienia oraz szacunkowa ilość kilometrów w okresie  36 miesięcy wynosi: 

a) Transport Zespołem Specjalistycznym  - ilość wezwań 1100 - ilość kilometrów 101 000, 
b) Transport Zespołem Lekarskim - ilość wezwań 900 - ilość kilometrów 48 000, 
c) Transport Zespołem Podstawowym – ilość wezwań 2500 - ilość kilometrów 92 000, 
d) Transport sanitarny z sanitariuszem – ilość wezwań 5000 - ilość kilometrów 150 000. 

18. Zamawiający nie wskazuje Wykonawcy zamówienia miejsca postoju środka transportu w czasie 
oczekiwania na transport. 
19. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania dokumentów świadczących o dopuszczeniu go do 
świadczenia usług transportowych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 
20. Wykonawca oświadcza, że posiada sprawny technicznie tabor samochodowy dostosowany do 
wykonywania przewozu pacjentów zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, należycie 
oznakowany i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz w zakresie  NW. 
21. Wykreślony. 
22. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie całości zamówienia przez podwykonawców. Oferent 
jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia realizowanego przez podwykonawcę. Brak 
powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę 
samodzielnie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
...................................................... 

                      miejscowość i data 
     ……………….................................. 

         Podpisy osób uprawnionych  
            do składania oświadczeń  

           woli w imieniu Wykonawcy 



 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ 

            Znak sprawy: DAZ.26.051 .2017 
 

 
UMOWA NR DAZ.26.051.2017 – wzór umowy 

 
 

zawarta w dniu ............. 2017 r. w Częstochowie, pomiędzy: 
 
WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  
UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA   
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej 
,,Zamawiającym”, który reprezentuje: 
Dyrektor - ...................................................................... 
 
a firmą:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
KRS/wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej: ………………………… 
REGON: ............................................... 
NIP: .................................................... 
zwaną dalej ,,Wykonawcą” 
którą reprezentuje: 
........................................................... 
w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawarta została umowa 
następującej treści:   

 
§1 

1.  Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług na rzecz Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie pn. WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO WRAZ Z OPIEKĄ 
MEDYCZNĄ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, obejmujących:  

1) przewóz chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania 
diagnostycznego w innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą, 

2)  przewóz chorych do innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w celu kontynuowania 
leczenia, 

3)   transport chorych nie zdolnych do korzystania z publicznych środków transportowych do miejsca 
zamieszkania po zakończonym leczeniu, 

4)  transport chorych do innej jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. 

2.  Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu umowy w sposób opisany 
szczegółowo  w opisie przedmiotu zamówienia będącym Załącznikiem Nr 2 do SIWZ, a stanowiącym 
dalej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  

§2 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonywania usług transportowych w sposób 

określony w opisie przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami , a w szczególności : 

 a) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. 
zm.) 

 b) ustawą z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1907 z późn. 
zm.), 

 c) ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1868 z późn. zm.). 

 d) rozporządzenia z 31.12.2002 Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2022 z późn. zm.). 

2.  Wykonawca oświadcza, iż posiada środki techniczne i kwalifikacje do wykonywania przedmiotu 
umowy oraz oświadcza, że usługi transportowe wymienione w § 1 ust. 1 wykonywane będą 
wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych. 



3.    Wykonawca zobowiązuje się, iż w celu realizacji przedmiotu umowy przez cały jej okres  
 obowiązywania: 

a)   Kierowcy pojazdów sanitarnych będą posiadać: 
- prawa jazdy kategorii B, 

− zezwolenia do kierowania Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym - nie dotyczy 
transportu sanitarnego z sanitariuszem . 

− kwalifikacje ratownika lub ratownika medycznego - nie dotyczy transportu sanitarnego z 
sanitariuszem . 

      Dodatkowi uczestnicy Zespołów wyjazdowych Wykonawcy będą posiadać kwalifikacje ratownika 
lub ratownika medycznego.  

b)  W celu udokumentowania, że kierowcy (ratownicy lub ratownicy medyczni) oraz ratownicy lub 
ratownicy medyczni posiadają niezbędne kwalifikacje, Wykonawca zobowiązany będzie do 
przekazania Szpitalowi kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje zawodowe 
w terminie 3 –ch dni roboczych po podpisaniu umowy. 

c)  Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Szpitala na bieżąco o każdej 
zmianie składu osobowego wykonującego przedmiot umowy oraz przekazania kserokopii 
dokumentów poświadczających posiadane w/w. kwalifikacje zawodowe przez te osoby. 

4.  Wykonawca posiada aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie 
pojazdów samochodowych, jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.) –  nie dotyczy 
transportu sanitarnego z sanitariuszem . 

5.  Wykonawca posiada pojazdy spełniające wymogi określone: 
 a) ustawą z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym  (t.j. Dz.U. z 2016r.,poz.1907 z późn. 

zm.), 
 b) ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1868 z późn. zm.) - nie dotyczy transportu sanitarnego z sanitariuszem. 
 c) rozporządzeniu Ministra infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2022 z późn. zm.) - nie 
dotyczy transportu sanitarnego z sanitariuszem. 

      d) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z późn. 
zm.). 

6.  W celu udokumentowania, że Wykonawca posiada pojazdy spełniające wymogi określone w ust .5 
niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Szpitalowi kserokopii: 

      a) aktualnych zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie 
pojazdów jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym (nie dotyczy transportu 
sanitarnego z sanitariuszem). Wymóg dotyczy tylko Wykonawców, którzy nie 
posiadają w statucie działalności zadania świadczenia usług transportu sanitarnego. 

      b) kserokopii  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz w zakresie NW. 
 

§3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi przy użyciu co najmniej 5 środków transportu 

posiadających zezwolenie wydane przez właściwy organ na używanie pojazdu jako Pojazdu 
uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, przystosowanych do 
przewozu pacjentów oraz przystosowanych do transportu sprzętu medycznego.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi całodobowo  przez wszystkie dni tygodnia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi możliwie najkrótszą trasą. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi zgodnie ze zleceniem dokonanym przez 

zamawiającego telefonicznie, faksem, jednakże  czas przyjazdu do szpitala nie może być dłuższy niż: 
a) Transport Zespołem Specjalistycznym (nie dłuższy niż 15 minut). 
b) Transport Zespołem Lekarskim (nie dłuższy niż 20 minut). 
c) Transport Zespołem Podstawowym ( nie dłuższy niż 30 minut). 
d) Transport sanitarny z sanitariuszem (nie dłuższy niż 45 minut). 

5.   Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania umowy do podstawienia samochodu 
zastępczego w czasie do …. minut* od chwili zgłoszenia (maksymalnie 30 minut).            

6.   Sposób wykonywania usługi, szczegółowo określony jest w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§4 
1.  Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo -cenowym, będącym załącznikiem nr 3 do 
SIWZ, stanowiącym dalej załącznik nr 2 do niniejszej umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń 
finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.   



2.  Ceny zawarte w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy 
ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 10 niniejszej umowy.  

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca  z 
tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, opłaty i inne koszty bez których realizacja 
zamówienia nie byłaby możliwa). 
Całkowita wartość realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 1 wynosi: 
a) wartość brutto (cena oferty):  ............................. zł 
słownie złotych: ……………………………………………………………………........................... )  
b) podatek VAT w wysokości ...%:  ............................. zł 
słownie złotych: .................................................................................................... ) 
c) wartość netto:    ............................. zł 
słownie złotych: ……………………………………………………………..…................................. 

4.  Za wykonanie usług transportu sanitarnego objętego niniejsza umową Wykonawca otrzymywać 
będzie wynagrodzenie ustalone według stawek (cen) jednostkowych za 1 km, zgodnych z  
załącznikiem nr 2 do umowy,: 
a)  Transport Zespołem Specjalistycznym  -........... zł brutto za 1 km 
b)  Transport Zespołem Lekarskim  -........... zł  brutto  za 1 km 
c)  Transport Zespołem Podstawowym   -........... zł brutto  za 1 km 
d)  Transport sanitarny z sanitariuszem  -........... zł brutto  za 1 km 

 5.  Kwoty, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu obejmują wszystkie koszty  wykonywania 
usług, a w szczególności: koszty eksploatacji pojazdów, wynagrodzenia  kierowców (ratowników  
lub  ratowników medycznych) oraz ratowników lub ratowników  medycznych, a także ubezpieczenia 
pojazdów itd. 

         §5 
1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę wraz z załączonym ,,Zestawieniem wykonanych 
transportów”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożeniem ilości kilometrów przedmiotu 
zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo - cenowym, 
stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na 
fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi  
w następnym dniu roboczym po tym dniu. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie 
przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową. W przypadku 
opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za dokonane usługi, Wykonawca może naliczyć odsetki  w 
wysokości ustawowej.  

5. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio             
z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związanie z nim                        
i należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez 
poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też 
faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby 
Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację 
ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem 
dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym  upoważnienia 
inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, 
gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością 
windykacyjną.  

6.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane 
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 
Wykonawcy, i tylko drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do 
Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż 
bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie 
zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

7.  W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5 Wykonawca zobowiązany będzie do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% od wartości zamówienia 



wskazanego w § 4 ust. 4 pkt. a) niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej 
wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

8.  Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia 
woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony 
do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o 
naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 5 i 6 niniejszego paragrafu. 

10. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz ze świadczoną                                
usługą (załączonym zestawieniem wykonanych transportów) przez osobę wskazaną w § 13   ust. 2. 

11. Faktura niezgodna z postanowieniami §5 niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do 
wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 
§6 

1. W przypadku wykonania usług transportowych niezgodnie z terminami wskazanymi w § 3 ust 4 oraz 
opisie przedmiotu  zamówienia, o którym mowa w § 1 ust 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia.                                                                                                                                                                 

2. W przypadku nie wykonania usługi transportowej przez Wykonawcę, Zamawiający zleci wykonanie 
usługi innemu przewoźnikowi, a kosztami transportu obciąży Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie za usługę transportową wykonywaną przez innego przewoźnika, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić w terminie 30 dni od daty wystawienia rachunku (faktury) przez innego 
przewoźnika.  

4. W przypadku niedostarczenia w wymaganym przez Zamawiającego terminie dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 8 ust. 1 
Umowy oraz dokumentów o których mowa w § 2 ust. 3 pkt. b i § 2 ust. 6  Umowy Zamawiającemu 
przysługuje prawo do naliczania kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w § 8 ust. 1 umowy, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie, liczonej w 
stosunku do każdej osoby, która powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 

6. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej  
obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary 
umownej z bieżących faktur za wykonane usługi, wystawionych przez Wykonawcę. 

7. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego 
całości umowy.   

 §7 
Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, z mocą obowiązującą od ………… do ………….  r. 
 

§8 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (przez cały okres 

obowiązywania umowy) osoby o kodzie zawodu: 8322, kierowca samochodów osobowych i 
dostawczych wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w transporcie 
sanitarnym z sanitariuszem. 

2.  W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 

 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                        
 i dokonywania ich oceny, 

 2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  wymogów. 
3.  W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w  ust. 1 czynności. Dowodami mogą być: 

1)  oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego  oświadczenie,  datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby  zatrudnione na 
 podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy; 



2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 
stanowisko pracy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów  o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

4.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w § 8 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 
na rzecz Zamawiającego kary umownej określonej w § 6 ust. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 
8 ust. 1 umowy czynności i skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej o której mowa w 
§ 6 ust. 5 umowy. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa pracy. W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.    

 
§9 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach 
określonych w umowie. 

2. Wykonawca ma obowiązek okazać na życzenie Zamawiającego każdorazowo w trakcie trwania 
umowy wykaz podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu 
Umowy. 

3.   Realizacja przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania i 
zaniechania podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikłe z działania lub zaniechania własnego, 
jak również osób, za pomocą których wykonuje niniejszą umowę, w tym za szkody powstałe w 
wyniku niedołożenia należytej staranności lub innego rodzaju nienależytego wykonania Umowy, a 
także za szkody wynikłe z działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich, w przypadku, gdy roszczenia takie powstaną w związku z wykonywaniem 
usług. 

6. Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 
podwykonawcy.    

§10 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku  do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych 
warunkach: 

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia 
umownego,  

2) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, 
3) dopuszcza się  ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest 

odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar, 

4) dopuszcza się zmianę świadczenia Wykonawcy na lepszą jakość przy zachowaniu tożsamości 
przedmiotu zamówienia, 

5) dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki  
      podatku od towarów i usług na przedmiot umowy lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy, 
6) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego                         

i wartościowego  przedmiotu umowy, 



7) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego 
Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, 

8) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych 
Zamawiającego, 

9) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których   
       nie  można było przewidzieć chwili zawarcia umowy.  
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:  

 1) zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
 godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym 
 wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania  zamówienia    

            przez  Wykonawcę; 
 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

 wysokości  
            stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na  
            koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
 3) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, poprzez zmianę ceny brutto asortymentu będącego 

 przedmiotem umowy- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia  przez  
             Wykonawcę. 

3.  W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 3) Wykonawca, w terminie 30 dni 
od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie 
publiczne w zakresie płatności dotyczących wykonanych po wejściu w życie  przepisów   
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po 
zmianie umowy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1), wniosek o zmianę umowy składa 
Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej 
zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania 
przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w 
umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie 
przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2), wniosek o zmianę umowy składa 
Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej 
zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania 
przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w 
umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie 
przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.  

6. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 3-5, wyznacza datę podpisania 
aneksu do umowy. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

8 . Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, 
że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga 
wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga 
zgody Zamawiającego. 

§11 
1.  Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w drodze porozumienia stron.   
2.  Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu: 
1)   z upływem czasu, na który była zawarta, 
 2) za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w 

przypadku, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje usługi transportowe będące przedmiotem 
niniejszej umowy lub rażąco narusza istotne  postanowienia umowy. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 
przypadku nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania przez Wykonawcę niniejszej 
umowy, faktu zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§12 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze  
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do 
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 



2016 r. poz. 922 ze zm.), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych(tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.) w tym w szczególności do: 

   a)  ochrony i zabezpieczenia danych  zgodnie z wymogami ustaw, 
  b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym                  

 w umowie, 
  c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy, 
  d) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia   

 bezpieczeństwa danych.  
2.  Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 1 obowiązuje Wykonawcę także po 

rozwiązaniu umowy. 
3.  Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę 

wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi 
podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego 
okresu wypowiedzenia. 

§13 
 1. Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień niniejszej umowy ze strony Zamawiającego  

sprawować będzie: 
      P. ………………………………………. tel. …………………………,  fax. ………………. e-mail: ……………………… 
2.  Nadzór nad prawidłowa realizacją postanowień niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sprawować 

będzie: 
 P. ………………………………………. tel. …………………………,  fax. ………………. e-mail: ……………………… 

 
§14 

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie stanowi  
Załącznik Nr  4  do niniejszej umowy.  

§15 
1. Wykonawca  zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy  na 
kwotę w wysokości co najmniej  500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) . 

2. Kserokopia polisy OC stanowi załącznik nr  5 do  niniejszej umowy. 
3.   Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, przedłożyć Zamawiającemu 
kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni 
kalendarzowych. 

4.    W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej 
braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający może 
odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie 
Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o 
których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§16 
1.  W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo  
 Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być 
 dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych  przez obie Strony i opatrzonych 
 datą – pod rygorem ich nieważności. 
3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będącą rozstrzygane przez Sąd właściwy do siedziby 
 Zamawiającego.      

§17 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
WYKONAWCA                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik Nr 4 do umowy  DAZ.26.051.  .2017 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 

Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Nr edycji: 1 

 

 

ZAL-105-000-001  
Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących 
prace na terenie Szpitala  

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych 

wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad 

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie 
poniższych zobowiązań. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania, a w szczególności do: 
2.1. Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż. 
2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami. 
2.3. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych 
wyjaśnień osoby nadzorującej. 
2.4. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i 
Ppoż. 
2.5. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i 
zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP. 
2.6. Właściwej gospodarki odpadami: 
− Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, 
− Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach, 
− usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,  
− uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 
2.7. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi. 
2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów. 
2.9. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, 
energii elektrycznej i innych surowców. 
2.10. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie: 
− bez wycieków oleju, 
− spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym. 
2.11. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań 
naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę 
skażoną i przetransportować do utylizacji. 
2.12. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności. 
2.13. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia. 
3. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości 
za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników. 
4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP 
o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników. 
5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli. 
6. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych 
przez Kierownictwo Szpitala. 

 

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole. 
               Wykonawca:                                                                Zlecający: 

Przedstawiciel 
Wykonawcy:  

Przedstawiciel 
Szpitala:  

Data  Data  

Podpis  Podpis  
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