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Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3541/4/2016 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości w złotych 30 000 euro  

na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego 
 

 

1. Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zaprasza do 

składania ofert na świadczenie usług transportu sanitarnego z kierowcą i ratownikiem 

pacjentów w pozycji siedzącej. 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest wg zasad określonych przez Zamawiającego, 

w dalszej części zaproszenia i nie stosuje się do niego ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają wpis do Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej [t. j.: Dz.U. 2015, poz. 618, z późń. zm.]); 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

     Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj.: 

3.1) w zakresie potencjału technicznego: Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 ambulansem (tj. 

specjalistycznymi środkiem transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych [t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 581, z późń. zm.]), przeznaczonymi 

do przewozu pojazdów w pozycji siedzącej, z których każdy: 

 posiada cechy techniczne i jakościowe określone w normie PN EN 

1789+A2:2015-01 lub równoważnej dla ambulansu typu A1, oraz  

 spełnia wymagania wynikające z przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz z 

aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym z przepisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 

305, z późń. zm.); oraz 

 jest pojazdem uprzywilejowanym w rozumieniu art. 53 Ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.); 

 posiada wyposażenie zgodne z załącznikiem nr 5 do Zaproszenia, 
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3.2) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

co najmniej jednym zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby, z 

których: 

 co najmniej jedna posiada kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego, 

zgodnie z art. 10 i art. 58 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j.: 

Dz. U. z 2013r., poz. 757, z późń. zm.), 

 co najmniej jedna posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdu 

uprzywilejowanego określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami (t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 155, z późń. zm.). 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie 

4. Opis warunków realizacji usługi:   

1) Usługa w zakresie transportu sanitarnego pacjentów w pozycji siedzącej wykonywana 

będzie przy pomocy zespołu transportu sanitarnego spełniającego poniższe wymagania:  

a) zespół musi dysponować specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego- 

specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 581, z późń. zm.) przeznaczonym do 

przewozu pacjentów w pozycji siedzącej: 

 posiadającym cechy techniczne i jakościowe określone w normie PN EN 

1789+A2:2015-01 lub równoważnej dla ambulansu typu: A1; 

 spełniającym wymagania wynikające z przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. Prawo o ruchu drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz z 

aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym z przepisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 

305); oraz 

 będącym pojazdem uprzywilejowanym w rozumieniu art. 53 Ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, 

z późn. zm.), oraz 

 posiadającym wyposażenie zgodne z załącznikiem nr 5 do zaproszenia; 

b) w skład zespołu muszą wchodzić co najmniej dwie osoby, z których: 

 co najmniej jedna posiada kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego, 

zgodnie z art. 10 i art. 58 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

 co najmniej jedna posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdu 

uprzywilejowanego określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami (t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 155, z późń. zm.). 

2) Opis przedmiotu zamówienia wg CPV: 

60.13.00.00-8 - Usługa w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

60.00.00.00-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów). 

3) Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie potrzebę skorzystania z usługi. Miejsce 

podstawienia jednostki transportu sanitarnego będzie wskazane przez koordynatora, 

wyznaczonego przez Zamawiającego, który będzie określał czas i miejsce wykonania 

zlecenia. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania całodobową bezpłatną dla 

Zamawiającego linią telefoniczną do przyjmowania zleceń. 
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5) Kierowca winien posiadać wszystkie wymagane aktualnymi przepisami uprawnienia 

określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.) oraz zaświadczenie o odbyciu szkoleń w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy. Zamawiający nie wymaga, aby kierowca był ratownikiem 

medycznym, winien natomiast posiadać przeszkolenie w zakresie ratownictwa 

przedmedycznego udokumentowane Certyfikatem ukończenia kursu pomocy 

przedmedycznej. 

6) Wykonawca świadczący usługę ma obowiązek: 

a) zapewnienia środka łączności bezprzewodowej pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcą podczas wykonywania  usługi (np. telefon komórkowy, 

krótkofalówka), 

b) zapewnienia odpowiedniej do pory roku temperatury w  pojeździe. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zabezpieczenia usług transportu 

sanitarnego całodobowo, 7 dni w tygodniu, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

8) Od momentu przejęcia pacjenta do chwili zakończenia zleconej usługi (dowiezienia 

pacjenta do miejsca docelowego) Wykonawca odpowiada za jego bezpieczeństwo. 

9) Przejechane kilometry będą rozliczane od momentu wyjazdu zespołu z miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego do miejsca wskazanego w zleceniu, na podstawie 

karty zlecenia wyjazdu wystawionej przez Zamawiającego, wg rzeczywistego przebiegu 

pojazdu (wskazań licznika pojazdu), z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień 

umowy.  

10) Wykonawca zobowiązany będzie przybyć do siedziby Zamawiającego lub w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Parczew nie później niż w czasie 

max. 60 minut od zgłoszenia zlecenia lub w godzinach ustalonych z koordynatorem 

zleceń Zamawiającego w przypadku transportów planowych. 

11) Usługi transportu będą wykonywane ambulansami posiadającymi ważne ubezpieczenie 

OC. Każdy ambulans musi być sprawny technicznie, spełniać wymogi sanitarne, być 

wyposażony w środki łączności bezprzewodowej. 

12) Usługa transportu sanitarnego realizowana będzie przez 17 miesięcy: od 01.08.2016 r. 

do 31.12.2017 r. 

13) Termin zapłaty za świadczenia objęte przedmiotem zamówienia wynosi 60 dni licząc od 

dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia jest integralną częścią niniejszej 

dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 

6. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 

1) formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) odpis z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 

100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz.U. 2015, poz. 618, 

z późń. zm.). 

4) Wykaz środków transportu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia. 

5) Wykaz osób, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zaproszenia. 

6) Wykaz wymaganego wyposażenia ambulansów zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

zaproszenia. 
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7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków). W takiej sytuacji 

Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia i przedstawi w tym celu, w szczególności pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia. 

8. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest  najniższa cena 

- przy założeniu, że Wykonawca złożył ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny 

z wymogami Zamawiającego. 

9. Cena brutto stanowiąca kryterium oceny ofert winna obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem usług oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego 

w niniejszym zaproszeniu. Cena brutto nie może ulec podwyższeniu w okresie realizacji 

usługi. 

10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta winna być podpisana zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca 

ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie 

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo złożone ma być jako część 

oferty w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie. 

11. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, która nie zawiera wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo która zawiera 

oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa,                                     

z zastrzeżeniem ust. 12.   

12. Zamawiający - w przypadku nie złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (nie 

dotyczy formularza ofertowego) lub złożenia oświadczeń, dokumentów zawierających błędy 

lub wadliwe pełnomocnictwa wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty, wyznaczając mu 

termin na uzupełnienie. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty. 

13. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

14. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem do złożenia oferty 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

15. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

16. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszystkie wymagane w ofercie dokumenty i 

oświadczenia sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

17. Dokumenty są składane w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszym zaproszeniu. 

18. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym – informację na temat części 

zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku niewskazania tych 

informacji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.   

19. Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza 

formę  porozumiewania się faksem na numer 83 355 21 13 lub w formie elektronicznej na 

adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzozparczew.pl, z zastrzeżeniem ust. 20. 

20. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12, dokumenty, oświadczenia 

i pełnomocnictwa, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek uzupełnić 
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wyłącznie pisemnie (listownie) na adres Zamawiającego w wyznaczonym terminie, w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

21. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

22. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się 

za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on 

zapoznać z ich treścią. 

23. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 

zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

24. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

25. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. 

26. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał zaproszenie do złożenia oferty, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

27. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zaproszenia do złożenia oferty, a treścią 

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

28. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść zaproszenia do złożenia oferty. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie, jak również 

zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

29. Zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

30. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 

cywilna), Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika 

Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie. 

31. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia wraz z wypełnionym załącznikiem nr 3, nr 4 i nr 5 

oraz wymaganymi dokumentami do dnia 18.07.2016 r. do godz. 11:00, w Sekretariacie  (pok. 

nr 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136, 21-200 

Parczew z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego 

na rzecz Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.” 

32. Oferty złożone lub nadesłane do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą odesłane 

Wykonawcy niezwłocznie bez ich otwierania. 

33. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.07.2016 r. o godz. 11:15 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136,                     

21-200 Parczew w Sali Konferencyjnej pok. Nr 3 Administracji    

34. Termin rozstrzygnięcia postępowania: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

W szczególnych przypadkach Zamawiający może przesunąć termin rozstrzygnięcia 

postępowania. 

35. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca 

samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. 

36. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany warunków postępowania, odwołania bądź 

jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
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37. O wynikach rozstrzygnięcia postępowania zostaną powiadomieni na piśmie (w formie 

elektronicznej lub faxem) oferenci, którzy złożyli oferty. Rozstrzygnięcie ofert zostanie 

opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. 

38. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy 

wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w nim warunkach, od daty 

otrzymania  informacji o wyborze oferty. 

39.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej przy podpisywaniu 

umowy aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy (lub 

kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) w zakresie 

związanym z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie gwarancyjnej w wysokości 30 

000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do 

wszystkich zdarzeń, oraz dowód opłacenia wymagalnych składek. 

 
     Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz środków transportu 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz wyposażenia 
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