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I.

PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach określonych przez przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.). W sprawach nie uregulowanych w Szczegółowych Warunkach
Konkursu Ofert zwanych dalej SWKO zastosowanie mają przepisy wskazane powyżej oraz
przepisy kodeksu cywilnego.
II.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu ofert jest świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego
wymagającego specjalnych warunków transportu (art. 5 pkt. 33a ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) zgodnie z zapotrzebowaniem siedem dni
w tygodniu w tym święta i dni ustawowo wolne od pracy obejmujące zapewnienie całodobowej
gotowości usługi, przyjmowanie zgłoszeń, realizowanie wezwań i świadczenie usług w zakresie
transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu krwi i materiału biologicznego.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 Części:
 Część I – transport krwi i materiału biologicznego
 Część II – transport sanitarny pacjentów bez opieki medycznej i z opieką medyczną –
sanitariusz/ratownik medyczny/pielęgniarka
Część I
Transport krwi i materiału biologicznego obejmuje:
I. Transport materiału biologicznego.
II. Transport krwi.
III. Inne świadczenia wymagające karetki transportowej.
Materiał biologiczny to m.in. krew, preparaty krwiopochodne, materiał do badań laboratoryjnych,
wymazy, wycinki badań histopatologicznych. Do transportu krwi i materiałów biologicznych
Przyjmujący zamówienie musi stosować specjalne chłodzone pojemniki (np. lodówki), transport
odbywa się na podstawie zlecenia lekarza. Zapewnienie specjalnie chłodzonych pojemników (np.
lodówek) leży po stronie Przyjmującego zamówienie. Środki transportu sanitarnego muszą spełniać
wymagania sanitarne, techniczne i jakościowe niezbędne w rodzaju świadczonych usług, określone
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, ustawie z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, posiadać status pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym,
na które minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.) wydał
zezwolenie.
Kierowca karetki musi spełniać warunki, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978).
Część II
Transport sanitarny pacjentów pojazdem specjalnym typu T/Ts/P bez opieki medycznej i z
opieką medyczną – sanitariusz/ratownik medyczny/pielęgniarka obejmuje:
1. Przewóz chorych ze Szpitala Udzielającego zamówienia na badania/konsultacje
specjalistyczne.
2. Transport chorych ze Szpitala Udzielającego zamówienia do miejsca zamieszkania.
3. Transport chorych pomiędzy Szpitalami.
4. Inne świadczenia wymagające transportu sanitarnego.
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W/w usługi będą świadczone przez:
➢ kierowcę w przypadku transportu bez opieki medycznej
➢ zespół w skład którego wchodzą kierowca oraz sanitariusz w przypadku transportu z opieką
medyczną
➢ zespół w skład którego wchodzą kierowca oraz ratownik medyczny lub pielęgniarka w
przypadku transportu z opieką medyczną
Kierowca zobowiązany będzie do pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu pacjentom z dysfunkcją
narządów ruchu oraz doprowadzeniu ich do miejsca zlecenia (np. pomoc na schodach). Transport
pacjentów w pozycji siedzącej lub leżącej. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do
udziału w transporcie pielęgniarki i/lub lekarza Udzielającego zamówienia, jeżeli zajdzie taka
konieczność.
Środki transportu sanitarnego muszą spełniać wymagania sanitarne, techniczne i jakościowe
niezbędne w rodzaju świadczonych usług, określone normą PN EN 1789+A2:2015-01 i PN EN
1865-5:2012, Zarządzeniem Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30
czerwca 2016 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo
medyczne, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, ustawie z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, posiadać status pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym,
na które minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.) wydał
zezwolenie.
Transport odbywa się na podstawie zlecenia lekarza bez opieki medycznej lub z opieką medyczną –
sanitariusz/ratownik medyczny/pielęgniarka.
Transport bez opieki medycznej musi być realizowany przez kierowcę karetki, który musi spełniać
warunki, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
oraz ukończony kursu/szkolenie w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
oraz obsługi automatycznych defibrylatorów.
Wymagania ogólne dotyczące wszystkich Części:
1. Logistyczne rozplanowanie transportu leży w gestii Przyjmującego zamówienie, który winien
zrealizować usługę prawidłowo, rzetelnie i w określonym czasie. Transport sanitarny ma być
realizowany najkrótszą możliwie drogą.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do świadczenia usług będących przedmiotem
zamówienia sprawnymi technicznie środkami transportu sanitarnego i wykonywania ich z
należytą starannością. W przypadku awarii środka transportu sanitarnego Przyjmujący
zamówienie zobowiązany będzie we własnym zakresie zapewnić sprawny zastępczy środek
transportu sanitarnego do ciągłości świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
3. Oznakowanie środków transportu sanitarnego powinno być zgodne z obowiązującymi
przepisami.
4. Lokalizacja bazy wyjazdowej na terenie województwa śląskiego.
5. Posiadanie całodobowego centrum dyspozytorskiego z numerami kierunkowymi telefonu z
województwa śląskiego.
6. Przyjmujący zamówienie do każdej faktury dołączy zestawienie wykonanych usług
zawierające:
• numer zlecenia
• datę realizacji
• oddział zlecający
• nazwisko lekarza zlecającego
• dane pacjenta (imię i nazwisko)
• trasę transportu (skąd-dokąd)
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•
•
•
•

godziny pracy (wyjazd-powrót)
ilość przejechanych kilometrów
ilość wyjazdów,
zlecenie przewozu wystawione przez lekarza Udzielającego zamówienia (dopuszcza się
przesyłanie skanu zleceń transportu sanitarnego drogą elektroniczną na adres:
metorg2@szpitalknurow.pl).
7. Transport będzie wykonywany ze wszystkich komórek, w których prowadzona jest działalność
Udzielającego zamówienia na podstawie indywidualnych zleceń podpisanych przez lekarza
Udzielającego zamówienia.
8. Przedstawiciel Przyjmującego zamówienie odbierając od Udzielającego zamówienia zlecenie na
transport ma w obowiązku dopilnować wpisanie i potwierdzenie przez personel medyczny
Udzielającego zamówienia godziny zgłoszenia kierowcy/zespołu do realizacji zlecenia
transportu i wpisanie godziny powrotu pacjenta po realizacji zlecenia (zakończeniu usługi).
W przypadku, gdy realizacja usługi kończy się:
- w domu pacjenta (transport pacjenta do domu) Przedstawiciel Przyjmującego zamówienie ma
obowiązek uzyskać podpis pacjenta/opiekuna pacjenta/domownika potwierdzający datę
i godzinę zakończenia realizacji usługi;
- przyjęciem pacjenta w innej placówce Przedstawiciel Przyjmującego zamówienie ma
obowiązek uzyskać podpis personelu medycznego Placówki do której pacjent był kierowany
potwierdzający datę i godzinę przyjęcia pacjenta.
9. Pozostały opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy
oraz w Załączniku nr 2 Wzór umowy dla danej części.
10. Ilości podane przez Udzielającego zamówienia w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy są
ilościami szacunkowymi na okres realizacji zamówienia. Usługi zlecane będą przez
Udzielającego zamówienia w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb. Udzielający
zamówienia zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełnym zakresie umowy.
Niewykorzystanie przez Udzielającego zamówienia umowy w pełnym zakresie nie wymaga
podania przyczyny oraz nie powoduje powstania obowiązku zapłaty kar umownych i innych
odszkodowań z tytułu niewykonania umowy. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo w
trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany ilości kilometrów/czasu pracy/transportów do
granic kwoty przedmiotowej umowy bez konsekwencji prawnych i finansowych ze strony
Przyjmującego zamówienie.
III.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi od 28.01.2018 r. do 31.01.2019 r.
IV.

WYMAGANIA I OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE PRZYJMUJĄCYCH ZAMÓWIENIE

1.

O udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, będące przedmiotem konkursu,
może ubiegać się Przyjmujący zamówienie:
spełniający wszystkie wymagania i normy prawne określone m.in.:
PN EN 1789+A2:2015-01 i PN EN 1865-5:2012 dotyczy Części II;
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1638 z późn. zm.);
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.);
w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z
późn. zm.)
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków

a)
−
−
−
−
−
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−
−
−
−

b)

c)

d)
e)

f)

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
2022);
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. 2012 r., poz. 739);
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz.
2069);
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
922);
w pozostałych wyżej nie wymienionych rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz
Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określających standardy dla
podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w dziedzinie objętej przedmiotem
postępowania konkursowego;
posiadający uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. podmiot wykonujący działalność
leczniczą – na potwierdzenie czego Przyjmujący zamówienie dołączy do oferty dokument
potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z
ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej prowadzonego przez
wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego;
posiadający zezwolenie na używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych dla pojazdów
uprzywilejowanych – na potwierdzenie czego Przyjmujący zamówienie złoży oświadczenie
na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1);
posiadający bazę wyjazdową na terenie województwa śląskiego – na potwierdzenie czego
Przyjmujący zamówienie złoży oświadczenie na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1);
dysponujący specjalistycznymi środki transportu sanitarnego, spełniającymi cechy
techniczne i jakościowe określone w normach zapewniającymi wykonanie usługi,
posiadającymi ubezpieczenie OC i NNW oraz aktualne dopuszczające do ruchu badania
techniczne – na potwierdzenie czego Przyjmujący zamówienie dołączy do oferty wykaz
środków transportu, którymi realizowana będzie umowa z podaniem rodzaju, marki i
numerów rejestracyjnych, dat produkcji, daty ostatniego badania technicznego, daty
uzyskania świadectwa homologacji (Załącznik nr 4). Przyjmujący zamówienie musi
wykazać, że dysponuje:
• w zakresie Części I - min. dwoma pojazdami do realizacji usługi.
• w zakresie Części II - min. dwoma pojazdami do realizacji usługi.
UWAGA: Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedstawienia odrębnych
środków transportu na każdą z części na którą składa ofertę. W przypadku składania przez
Przyjmującego zamówienie oferty na więcej niż jedną część Przyjmujący zamówienie nie
może posłużyć się tymi samymi środkami transportu w różnych częściach. Posłużenie się
przez Przyjmującego zamówienie tymi samymi środkami transportu w różnych częściach
spowoduje odrzucenie oferty Przyjmującego zamówienie w tych częściach.
dysponujący wykwalifikowanym personelem o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
pozwalających do pełnej realizacji przedmiotu konkursu – na potwierdzenie czego
Przyjmujący zamówienie dołączy do oferty imienny wykaz personelu odpowiedzialnego za
realizację świadczeń będących przedmiotem konkursu (Załącznik nr 3). Przyjmujący
zamówienie musi wykazać, że dysponuje:
- dla Części I
➢ Kierowcą, który spełnia warunki, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
- dla Części II
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g)

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

➢ kierowcą, który spełnia warunki, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami oraz posiada ukończony kurs/szkolenie w zakresie
udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych
defibrylatorów.
➢ sanitariuszem, który posiada ukończony kurs/szkolenie w zakresie udzielania
podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów
➢ pielęgniarką posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii,
pediatrii/posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa
ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz
posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach
pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym lub ratownikiem
medycznym, który posiada ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności)
ratownictwo medyczne lub ukończoną publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę
policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie
tytułu zawodowego „ratownik medyczny” lub dyplom wydany w państwie innym niż:
państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub posiada
kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz posiada ważne zaświadczenie
o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Wykazanie przez Przyjmującego zamówienie tego samego personelu w różnych częściach
spowoduje odrzucenie oferty Przyjmującego zamówienie w tych częściach.
posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej,
Udzielający zamówienia wyraża zgodę na powierzenie przez Przyjmującego zamówienie
wykonania części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonania świadczeń objętych zakresem
umowy z najwyższą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej
oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej przy respektowaniu praw pacjenta i zachowaniu
ochrony danych osobowych.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przez
Przyjmującego zamówienie przedmiotu postępowania konkursowego Przyjmujący
zamówienie ma obowiązek powiadomić niezwłocznie na piśmie o zaistniałym fakcie
Udzielającego Zamówienie, podając przyczynę oraz przewidywany czas braku możliwości
wykonywania usług.
Wybrany Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji
medycznej i statystycznej wymaganej przepisami szczegółowymi.
Przyjmujący zamówienie wyraża gotowość poddania się kontroli przeprowadzonej przez
NFZ na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Udzielającego
zamówienie z Oddziałem Funduszu.
Wybrany Przyjmujący zamówienie będzie ponosił odpowiedzialność za jakość
świadczonych usług medycznych.
Udzielający zamówienie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza przedłużenie
terminu realizacji usług po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Udzielającym zamówienie
w formie pisemnej lub telefonicznej.
Termin płatności - do 60 dni od dnia otrzymania oryginału faktury przez Udzielającego
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zamówienie.
V.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

W celu przygotowania oferty Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany w szczególności
do:
pobrania materiałów niezbędnych do przygotowania oferty w jeden z następujących
sposobów:
ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia www.szpitalknurow.pl
w wersji papierowej w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Zamówień,
w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku
pocztą przesyłane na pisemny wniosek Przyjmującego zamówienie.
właściwego sporządzenia i skompletowania oferty zgodnie z treścią SWKO.
Przyjmujący zamówienie może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część lub całość
przedmiotu konkursu.
Przyjmujący zamówienie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SWKO na Formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWKO wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami,
które stanowią integralną jej część.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być sporządzona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, w języku polskim i w sposób czytelny.
Wskazane jest, aby Przyjmujący zamówienie opatrzył każdą stronę oferty numerem
kolejnym.
Oferta musi być podpisana przez Przyjmującego zamówienie lub osobę uprawnioną do jego
reprezentowania. Dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentacji Przyjmującego
zamówienie stanowią również załączniki do oferty.
Wskazane jest, aby wszelkie poprawki w tekście oferty były parafowane przez osobę
uprawnioną lub osoby uprawnione do reprezentowania Przyjmującego zamówienie.
Do wszystkich dokumentów składanych w językach obcych Przyjmujący zamówienie
zobowiązany jest dostarczyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza
przysięgłego.
Kserokopie dokumentów winny być poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez osobę
uprawnioną lub osoby uprawnione do reprezentowania Przyjmującego zamówienie.

a)
−
−
−
b)
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
VI.

ZAWARTOŚĆ OFERTY

1.
2.

Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1do SWKO.
Oświadczenie o akceptacji Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWKO Przyjmujący zamówienie składa na Załączniku nr 1 Formularz ofertowym.
Dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej prowadzonego
przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez Przyjmującego zamówienie
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o
działalności leczniczej.
Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację świadczeń będących przedmiotem
konkursu – Załącznik nr 3 do SWKO.

3.

4.
5.

6.
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UWAGA: w wykazie należy wyraźnie zaznaczyć w realizacji której części wykazana osoba
będzie uczestniczyć.
7.
Wykaz posiadanych środków transportu sanitarnego dostępnych Przyjmującemu
zamówienie w celu realizacji zamówienia wraz z pozytywną opinią sanitarną dotyczącą
wykazanych w wykazie pojazdów spełniającą wymogi określone w pkt. II Przedmiot
konkursu dla poszczególnych Części – Załącznik nr 4
UWAGA: w wykazie należy wyraźnie zaznaczyć do realizacji której części wykazany
środek transportu będzie przeznaczony.
8.
W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie jest reprezentowany przez pełnomocnika pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego zamówienie, w
szczególności do podpisania oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do
reprezentowania Przyjmującego zamówienie wynika z dokumentów złożonych wraz z
ofertą.
Dokumenty wymienione w ust. 1-2, 6-7 Przyjmujący zamówienie składa w formie oryginału.
Pozostałe dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopie
dokumentów winny być wówczas poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez osobę
uprawnioną lub osoby uprawnione do reprezentowania Przyjmującego zamówienie.
VII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Przyjmujący zamówienie związany jest ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana na adres
Udzielającego zamówienia podany na wstępie oraz posiadać oznaczenia:
Szpital w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie całodobowych usług
transportu sanitarnego
Nie otwierać przed dniem: 15.12.2017 r., godz. 10:10.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres
Przyjmującego zamówienie, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po
wyznaczonym terminie.
2.
W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty
do siedziby Udzielającego zamówienia, a nie data nadania na poczcie.
3.
Przyjmujący zamówienie może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Udzielający zamówienia otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
4.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert
Przyjmującego zamówienie, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5.
Przyjmujący zamówienie ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
konkursu ofert poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Oferty wycofane
w taki sposób nie będą otwierane.
6.
Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2017 r. o godz. 10.00.
7.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 15.12.2017 r.
o godz. 10.10 (budynek Zarządu, parter, Sala konferencyjna nr 14).
1.
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8.
9.
a)
b)
c)

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Przyjmującemu zamówienie niezwłocznie.
Na otwarciu ofert, w obecności Przyjmującego zamówienie, członek Komisji konkursowej
Udzielającego zamówienia:
stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert;
ustala, które oferty wpłynęły w terminie;
otwiera koperty z ofertami które wpłynęły w terminie, podaje do wiadomości osobom
obecnym na otwarciu ofert nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres Przyjmującego zamówienie, który złożył ofertę.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:
Nazwa kryterium
Cena

Waga
100

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Przyjmujących zamówienie w zakresie danego kryterium w danej części.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów) w
oparciu o ustalone kryterium w danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia w danej
części zostanie powierzona Przyjmującemu zamówienie, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
- wg kryterium cena
najniższa cena uzyska maksymalną ilość punktów następne odpowiednio proporcjonalnie
mniej wg wzoru:
Wmin
Wc = ---------- x 100
Wbad
Wmin – najniższa oferowana wartość w ocenianych ofertach,
Wbad - wartość przedstawiona w ofercie badanej

X.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ UDZIELAJĄCEGO
ZAMÓWIENIA Z PRZYJMUJĄCYMI ZAMÓWIENIE ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, dokumenty oraz informacje
Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienia przekazują pisemnie. Udzielający
zamówienia dopuszcza również przekaz ww. oświadczeń, wniosków, zawiadomień,
wyjaśnień, dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną na adres e-mail:
szpitalwknurowie@wp.pl lub faksem na nr (32) 3319304 pod warunkiem niezwłocznego ich
potwierdzenia pisemnie.
Przyjmujący zamówienie może zwracać się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie
wszelkich wątpliwości związanych z SWKO najpóźniej do 11.12.2017 r. Udzielający
zamówienia udzieli odpowiedzi przed terminem składania ofert.
Na pytania, które wpłyną do Udzielającego zamówienia po terminie, o którym mowa w pkt.
2 Udzielający zamówienia może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpatrzenia.
Treść wyjaśnień, o których mowa w pkt. 2 Udzielający zamówienia umieści na swojej

2.

3.
4.
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5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.
W uzasadnionych przypadkach Udzielający zamówienia w każdym czasie przed terminem
składania ofert może zmienić treść SWKO i/lub termin składania i otwarcia ofert. Dokonaną
zmianę SWKO Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej Udzielającego
zamówienia. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie są
jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. 2.
W toku dokonywania formalnej oceny złożonych ofert Komisja konkursowa Udzielającego
zamówienia może żądać udzielenia przez Przyjmujących zamówienie wyjaśnień
dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Udzielającym zamówienia, a Przyjmującym zamówienie negocjacji dotyczących
złożonej oferty lub dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem pkt. 10.
W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie przedstawił wszystkich wymaganych
dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja konkursowa Udzielającego
zamówienia wzywa Przyjmującego zamówienie do usunięcia tych braków w wyznaczonym
terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
W przypadku, gdy braki, o których mowa w pkt. 8 dotyczą tylko części oferty, Udzielający
zamówienia ofertę może odrzucić w części dotkniętej brakiem.
Udzielający zamówienia może zażądać od Przyjmującego zamówienie przedstawienia
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Komisja konkursowa Udzielającego zamówienia poprawia występujące w ofertach
oczywiste omyłki słowne lub językowe oraz poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu
ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Przyjmującym zamówienie jest: Kierownik Działu
Zamówień Sabina Lampert.

XI.

ZASTRZEŻENIA UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE

1.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do: zmiany terminu składania i otwarcia
ofert, odwołania konkursu w całości, lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia - bez
podania przyczyny jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez
uzasadnienia.
Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje żadne roszczenie względem Udzielającego
zamówienie z tytułu zastosowania przez Udzielającego zamówienie praw określonych w
ust.1.
Informacje określone w ust. 1 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego
zamówienia.
Prezes Zarządu unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:
nie wpłynęła żadna oferta,
wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt. 5,
odrzucono wszystkie oferty,
kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia
przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu,
nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
zawarcie umowy nie leży w interesie pacjentów Udzielającego zamówienie, czego nie
można było wcześniej przewidzieć.
Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
Komisja Udzielającego zamówienia może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że

2.

3.
4.
a)
b)
c)
d)
e)

5.
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6.

7.
8.

9.

na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
Jeżeli nie nastąpi unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, Komisja konkursowa Udzielającego zamówienia ogłosi o
rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Udzielający zamówienia ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert na stronie internetowej
Udzielającego zamówienia www.szpitalknurow.pl w terminie związania ofertą.
Ogłoszenie, o którym mowa w pkt. 7 zawierać będzie nazwę (firmę) albo imię i nazwisko
oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Przyjmującego zamówienie, który został
wybrany.
Odrzucenie oferty przez Udzielającego zamówienia nastąpi w przypadku, gdy:
− oferta złożona została przez Przyjmujący zamówienie po terminie,
− oferta zawiera nieprawdziwe informacje,
− Przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej
liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej,
− zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
− jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
− Przyjmujący zamówienie złożył ofertę alternatywną,
− Przyjmujący zamówienie lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych
w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej stanowiących Załącznik nr 2 do SWKO,
− złożoną przez Przyjmującego zamówienie, z którym w okresie 5 lat poprzedzających
ogłoszenie postępowania, została rozwiązana przez Udzielającego zamówienia umowa
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub rodzaju odpowiadającym
przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących
po stronie Przyjmującego zamówienie.

XII.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE PRZYJMUJĄCEMU
ZAMÓWIENIE

1.

Przyjmujący zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga
na zasadach określonych poniżej.
Środki odwoławcze nie przysługują na:
wybór trybu postępowania,
niedokonanie wyboru Przyjmującego zamówienie,
unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej.
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, Przyjmujący zamówienie może złożyć do
Komisji konkursowa Udzielającego zamówienia umotywowany protest w terminie 7 dni
roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie
świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest
on oczywiście bezzasadny.
Komisja konkursowa Udzielającego zamówienia rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7
dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest.
Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamiesza się na tablicy

2.
−
−
−
3.

4.

5.

6.
7.
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8.
9.

10.

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
W przypadku uwzględnienia protestu Komisja konkursowa Udzielającego zamówienia
powtarza zaskarżoną czynność.
Przyjmujący zamówienie biorący udział w postępowaniu może wnieść do Prezesa Zarządu
Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu
postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po
terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu
jego rozpatrzenia.

XIII. ZAWARCIE UMOWY
1.

2.

3.
4.

Z Przyjmującym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert Udzielający zamówienia
zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności na czas udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie przewidzianym w niniejszym postępowaniu o treści
stanowiącej Załącznik nr 2 do SWKO.
Jeżeli Przyjmujący zamówienie, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy,
Udzielający zamówienia może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
uznanych za ważne.
Do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Umowa z Przyjmującym zamówienie, którego oferta została wybrana zostanie zawarta w
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o rozstrzygnięciu
konkursu na stronie internetowej Udzielającego zamówienie. Umowa może zostać zawarta z
Przyjmującym zamówienie po upływie okresu związania ofertą.

Załączniki do SWKO:
Załączniki nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wykaz personelu
Załącznik nr 4 – Wykaz środków transportu

.........................................
12

(miejscowość i data)

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów
I. Dane Przyjmującego zamówienie:
Nazwa Przyjmującego zamówienie .................................................................................
Adres/Siedziba Przyjmującego zamówienie ....................................................................
NIP............................................. Regon ...............................
Tel. ............................................ Fax .......................................................
Nr wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej
.............................................
Nr Księgi Rejestrowej ......................................................
Osoba do kontaktu ...........................................
Dane teleadresowe osoby do kontaktu .......................................................................
(jeśli taka osoba została wyznaczona) (tel.; fax; e-mail)
II. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie całodobowych usług transportu sanitarnego, zgodnie z warunkami
określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert (SWKO) oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia jak niżej:
- Część I
Transport krwi i materiału biologicznego
Lp.

Nazwa jednostki Szacunkowa
Cena netto za Wartość
miary
ilość jednostek jednostkę miary netto
miary na czas
trwania umowy
(km /transport)

1.

Ryczałt za
transport do
RCKiK*

180

2.

Ryczałt za
transport do
IMPiZŚ**

15

3.

Ryczałt za
transport do
DIAGNOSTYK
A***

5

4.

Kilometry w
przypadku
innych

Stawka Wartość
podatk brutto
u VAT
w%

360
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transportów niż
określone w poz.
1-3 ****
WARTOŚĆ OGÓŁEM
Uwaga:
* w poz. 1 należy wycenić ryczałt za dojazd z bazy Przyjmującego zamówienie do:
- Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40074 Katowice (zwany RCKiK) po materiał oraz transport materiału do Udzielającego zamówienia i
powrót do bazy Przyjmującego zamówienie
lub
- Udzielającego zamówienia po materiał oraz transport materiału do Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice (zwany
RCKiK) i powrót do bazy Przyjmującego zamówienie
** w poz. 2 należy wycenić ryczałt za dojazd z bazy Przyjmującego zamówienie do Udzielającego
zamówienia po materiał oraz transport materiału do Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia
Środowiskowego, ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec (zwany IMPiZŚ) i powrót do bazy
Przyjmującego zamówienie
*** w poz. 3 należy wycenić ryczałt za dojazd z bazy Przyjmującego zamówienie do Udzielającego
zamówienia po materiał oraz transport materiału do laboratorium DIAGNOSTYKA Sp. z o.o., ul.
Mikołowska 53A, Katowice (zwany DIAGNOSTYKA) i powrót do bazy Przyjmującego
zamówienie
**** w poz. 4 należy podać cenę jednostkową za 1 km przebiegu karetki ………..zł brutto, bez
kosztów dojazdu do Udzielającego zamówienia i powrotu do bazy oraz czasu postojów
u Udzielającego zamówienia.
Wartość brutto............................................zł,
słownie ……………………………………………………….. ……………………...zł
- Część II
Transport sanitarny pacjentów
sanitariusz/ratownik medyczny
Lp Nazwa
.
miary

bez

opieki

medycznej

jednostki Szacunkowa
Cena netto za Wartość
ilość jednostek jednostkę miary netto
miary na czas
trwania umowy
(km/godz)

1.

Kilometry w
przypadku
transportu bez
opieki medycznej

3000

2.

Czas pracy
(godziny) w
przypadku
transportu bez
opieki medycznej

170

3.

Kilometry w
przypadku

i

z

opieką

medyczną

–

Stawka Wartość
podatk brutto
u VAT
w%

11000

14

transportu z
opieką medyczną
sanitariusz
4.

Czas pracy
(godziny) w
przypadku
transportu z
opieką medyczną
sanitariusz

750

5.

Kilometry w
przypadku
transportu z
opieką medyczną
ratownik
medyczny/pielęgn
iarka

300

6.

Czas pracy
(godziny) w
przypadku
transportu z
opieką medyczną
ratownik
medyczny/pielęgn
iarka

50

WARTOŚĆ OGÓŁEM

III.

Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych:
- w Części I .....................
- w Części II .....................

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi od 28.01.2018 r. do 31.01.2019 r.
V. Oświadczam, że:
−
posiadam zezwolenie na używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych dla pojazdów
uprzywilejowanych;
−
posiadam bazę wyjazdową na terenie województwa śląskiego – podać adres ……………..
−
uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
−
z pełną starannością zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w
ogłoszeniu, SWKO i Wzorze umowy, akceptuję je bez zastrzeżeń, a w razie wybrania mojej
oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i na warunkach określonych przez
Udzielającego zamówienie,
−
wszystkie składające się na ofertę dokumenty, w tym oświadczenia, przedstawiają stan
prawny i faktyczny aktualny na dzień sporządzenia oferty,
−
środki transportu sanitarnego, którymi realizowana będzie usługa posiadają pozytywną
opinią sanitarną;
−
uzyskałem wszystkie konieczne informacje, niezbędne do przygotowania oferty oraz
wykonania zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej będące przedmiotem konkursu.
VI. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
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miejscu i terminie wskazanym przez Udzielającego zamówienie.
VII. Oferta została złożona na ............... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
............ do nr ..............

...................................................
(podpis Przyjmującego zamówienie)
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Załącznik nr 2 Wzór umowy
(dotyczy Części I)
Umowa Nr
zawarta w dniu .........2017 r. w Knurowie pomiędzy:
Szpital w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
NIP 969-15-54-118, REGON 241297217
KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł
zwanym w treści umowy „Udzielającym zamówienia”, reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu
dr n. med. dr h.c. Michał Ekkert
z jednej strony,
a
.......................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy „Przyjmującym zamówienie”, reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na zasadach określonych przez przepisy
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z
późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), zgodnie ze złożoną ofertą oraz
Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert Udzielający zamówienia powierza, a
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej w
zakresie całodobowych usług transportu sanitarnego krwi i materiału biologicznego
siedem dni w tygodniu w tym w święta i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z
zapotrzebowaniem dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul.
Niepodległości 8, 44-190 Knurów Część I. Materiał biologiczny to m.in. krew, preparaty
krwiopochodne, materiał do badań laboratoryjnych, wymazy, wycinki badań
histopatologicznych.
2. Do transportu krwi i materiałów biologicznych Przyjmujący zamówienie musi stosować
specjalne chłodzone pojemniki (np. lodówki), transport odbywa się na podstawie zlecenia
lekarza. Zapewnienie specjalnie chłodzonych pojemników (np. lodówek) leży po stronie
Przyjmującego zamówienie.
3. Szacunkowa ilość kilometrów, transportów na czas trwania umowy określona została
w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
4. Ilości podane przez Udzielającego zamówienia w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy są
ilościami szacunkowymi na okres realizacji zamówienia. Usługi zlecane będą przez
Udzielającego zamówienia w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb.
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełnym zakresie
umowy. Niewykorzystanie przez Udzielającego zamówienia umowy w pełnym zakresie nie
wymaga podania przyczyny oraz nie powoduje powstania obowiązku zapłaty kar umownych
i innych odszkodowań z tytułu niewykonania umowy bez konsekwencji prawnych
i finansowych ze strony Przyjmującego zamówienie.
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wprowadzenia niniejszej umowy w Portal
Świadczeniodawcy (NFZ) w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
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§2
1. W/w usługi będą świadczone zgodnie z przepisami w zakresie transportu sanitarnego oraz
innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, środkami transportu sanitarnego
spełniającymi wymagania sanitarne, techniczne i jakościowe niezbędne w rodzaju
świadczonych usług, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, posiadać status
pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym, na które minister właściwy do spraw
wewnętrznych na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.) wydał zezwolenie.
2. Świadczenie realizowane będzie w zakresie:
a) transportu materiału biologicznego,
b) transportu krwi,
c) innych świadczeń wymagających karetki transportowej.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do świadczenia usług będących przedmiotem
zamówienia sprawnymi technicznie środkami transportu sanitarnego i wykonywania ich z
należytą starannością. W przypadku awarii środka transportu sanitarnego Przyjmujący
zamówienie zobowiązany będzie we własnym zakresie zapewnić sprawny zastępczy środek
transportu sanitarnego do ciągłości świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
4. Oznakowanie środków transportu sanitarnych powinno być zgodne z obowiązującymi
przepisami.
§3
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:
1. jest uprawniony do realizacji usługi będącej przedmiotem umowy,
2. dysponuje wykwalifikowanym personelem o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
pozwalających do pełnej realizacji przedmiotu umowy, świadczeń zdrowotnych będzie udzielać
minimum .................... osób, (podać liczbę osób),
3. kierowca spełnia warunki, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami.
4. pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają:
a) ubezpieczenie OC i NNW,
b) aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne,
c) pozytywną opinię sanitarną o pojeździe.
5. podda się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia w zakresie udzielanych
świadczeń wynikających z niniejszej umowy oraz udostępni wszelką dokumentację i udzieli
wszelkich wyjaśnień w zakresie usług wynikających z niniejszej umowy.
6. zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej wymaganej
przepisami szczegółowymi,
7. ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń określonych w
niniejszej umowie wg zasad określonych w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej,
8. ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług,
9. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych, które uzyskał w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
10. spełnia wszystkie wymagane przepisami prawa warunki i standardy do świadczenia usług
w zakresie przedmiotu zamówienia oraz dysponuje niezbędnymi środkami transportu
i łączności, sprzętem, urządzeniami umożliwiającymi ich realizację, a także oświadcza, iż
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spełnia standardy Ministerstwa Zdrowia określone dla podmiotów udzielających świadczeń
opieki zdrowotnej w dziedzinie objętej niniejszą umową,
11. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
12. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
13. świadczenia objęte zakresem umowy wykonywane będą z najwyższą starannością, zgodnie ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej przy
respektowaniu praw pacjenta,
14. podda się kontroli przeprowadzonej przez NFZ na zasadach określonych w ustawie z 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w
zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z Śląskim
Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia,
15. posiada ważną i aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialność cywilnej oraz, że
ubezpieczenie będzie kontynuowane przez cały okres realizacji umowy, stosowny dokument
zostanie przedstawiony Udzielającemu zamówienia na każde jego żądanie. W przypadku
zmiany rozporządzenia wykonawczego regulującego wysokość ubezpieczenia w trakcie trwania
umowy Przyjmujący zamówienie ma obowiązek doubezpieczyć się zgodnie z aktualnymi
przepisami.
16. ubezpieczenie o którym mowa w pkt. 15 niniejszego paragrafu, obejmuje w szczególności
odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenia
wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW.
17. ma prawo do używania sygnałów dźwiękowych i świetlnych dla pojazdów uprzywilejowanych
wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie samochodu jako
pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, wydane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
18. zobowiązuje się do udzielania Udzielającemu zamówienia informacji dotyczących udzielanych
świadczeń opieki zdrowotnej.
§4
1. Świadczenia będą wykonywane na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez lekarza
Udzielającego zamówienia.
2. Zlecenia na transport sanitarny, które nie będą miały wpisanej godziny zgłoszenia się do
realizacji transportu i zakończenia realizacji zlecenia potwierdzonej zgodnie z zapisami ust. 3
niniejszego paragrafu nie będą płatne.
3. Przedstawiciel Przyjmującego zamówienie odbierając od Udzielającego zamówienia zlecenie na
transport ma w obowiązku dopilnować wpisanie i potwierdzenie przez personel medyczny
Udzielającego zamówienia godziny zgłoszenia kierowcy do realizacji zlecenia transportu
i wpisanie godziny powrotu po realizacji zlecenia (zakończeniu usługi).
4. W przypadku transportów łączonych z różnych oddziałów koszt transportu będzie dzielony
równomiernie na oddziały, podziału dokonuje Przyjmujący zamówienie.
5. W przypadku zlecenia, które nie zostanie zrealizowane z winy Udzielającego zamówienia, jeśli
odwołanie transportu nastąpiło po wyjeździe karetki transportowej z bazy Przyjmującego
zamówienie Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości
50 zł brutto za każdy odwołany transport.
6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo ustalania trasy przejazdu, łączenia wyjazdów
w celu racjonalnego wykorzystania środka transportu sanitarnego.
7. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do żądania wyjazdu kilku środków transportu
sanitarnego w tym samym czasie.
8. Jeżeli długość trasy wskazanej na fakturze będzie znacząco odbiegać od możliwie najkrótszej
trasy, pomiędzy terenem Udzielającego zamówienia a miejscem wskazanym w zleceniu,
Przyjmujący zamówienie na żądanie Udzielającego zamówienia będzie zobowiązany do
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wskazania przesłanek mających wpływ na zmianę trasy – dotyczy transportu rozliczanego za
kilometry.
§5
1. Udzielający zamówienia zamawia usługę telefonicznie pod numerem telefonu ...................,
natomiast zlecenie lekarskie musi być przekazane Przyjmującemu zamówienie w momencie
zgłoszenia się u Udzielającego zamówienia (komórka zlecająca usługę).
2. Transport realizuje się w trybie zwykłym lub „na ratunek”. Transport „na ratunek” to rodzaj
transportu, którego nie można zaplanować, ani przewidzieć, a jego natychmiastowa realizacja
jest konieczna. Pozostały transport odbywa się w trybie zwykłym. O trybie realizacji usług
decyduje Udzielający zamówienia.
3. Transport w trybie zwykłym jest realizowany w czasie 1,5 godziny licząc od momentu przyjęcia
telefonicznego zlecenia lub od terminu i czasu uzgodnionego z Udzielający zamówienia przy
przyjęciu zlecenia do czasu faktycznego zgłoszenia się Przyjmujący zamówienie do realizacji
usługi w komórce zlecającej wyjazd.
4. Transport w trybie „na ratunek” Przyjmujący zamówienie realizuje niezwłocznie po
telefonicznym przyjęciu zlecenia nie później niż do 30 minut od momentu przyjęcia
telefonicznego zlecenia do czasu faktycznego zgłoszenia się Przyjmujący zamówienie do
realizacji usługi w komórce zlecającej wyjazd.
§6
1. Za realizację świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy strony ustalają
wynagrodzenie umowne wynikające z:
- ryczałtu za transport do RCKiK ……. zł brutto,
- ryczałtu za transport do IMPiZŚ ……… zł brutto,
- ryczałtu za transport do DIAGNOSTYKA ……. zł brutto,
- pozostałe transporty nie wymienione powyżej rozliczane będą według faktycznej ilości
przejechanych kilometrów oraz ceny jednostkowej za 1 km przebiegu karetki ………..zł brutto,
bez kosztów dojazdu do Udzielającego zamówienia i powrotu do bazy oraz czasu postojów u
Udzielającego zamówienia w przypadku innych transportów.
2. Faktyczna ilość kilometrów będzie wynikać ze zrealizowanych zleceń.
3. Strony postanawiają, że ceny z umowy będą obowiązywać przez cały czas trwania umowy i nie
wzrosną.
4. Obniżenie ceny jednostkowej przez Przyjmującego zamówienie może nastąpić w każdym czasie
i nie wymaga zgody Udzielającego zamówienia ani sporządzania aneksu do umowy.
5. Łączna wartość umowy wynosi ............ zł brutto.
6. Strony zgodnie ustalają, że Przyjmujący zamówienie nie ma prawa przenosić na inne osoby
jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Udzielającego zamówienia, wynikających z
niniejszej umowy.
7. Strony zgodnie ustalają, iż Przyjmujący zamówienie nie może udzielać pełnomocnictwa do
windykacji należności od Udzielającego zamówienia wynikających z niniejszej umowy,
podmiotom zajmującym się windykacją należności. Powyższy zapis nie wyłącza możliwości
upoważnienia przez Przyjmującego zamówienie pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy
prawnego) do reprezentacji i podejmowania działań w jego imieniu.
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§7
Warunki płatności:
1. Za świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy Udzielający zamówienia dokona zapłaty
przelewem na numer konta Przyjmującego zamówienie widniejący na fakturze do 60 dni od
daty otrzymania faktury.
2. Faktura winna być wystawiona za rzeczywiście wykonaną liczbę kilometrów/transportów w
związku ze zleceniem przewozu.
3. Przyjmujący zamówienie wystawia fakturę wraz z zestawieniem wykonanych usług
zawierającym:

numer zlecenia

datę realizacji

oddział zlecający

nazwisko lekarza zlecającego

dane pacjenta (imię i nazwisko)

trasę transportu (skąd-dokąd)

godziny pracy (wyjazd-powrót)

ilość przejechanych kilometrów

ilość wyjazdów,

zlecenie przewozu wystawione przez lekarza Udzielającego zamówienia (dopuszcza
się przesyłanie skanu zleceń transportu sanitarnego drogą elektroniczną na adres:
metorg2@szpitalknurow.pl).
4. Fakturowanie będzie następowało na koniec miesiąca za dany miesiąc.
§8
1. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji usługi do 30 minut ponad wymagany czas
reakcji na zgłoszenie wykonania usługi Udzielający zamówienia może naliczyć karę
w wysokości 0,05% wartości umowy określonej w § 6 ust. 5 umowy.
2. Opóźnienie w rozpoczęciu realizacji usługi powyżej 30 minut ponad wymagany czas reakcji na
zgłoszenie wykonania usługi będzie traktowane przez Udzielającego zamówienia jako
nienależyte wykonanie usługi i uprawnia Udzielającego zamówienia do naliczenia kary w
wysokości 0,1 % wartości umowy określonej w § 6 ust. 5 umowy.
3. W przypadku nie zgłoszenia się Przyjmujący zamówienie do realizacji usługi transportu
sanitarnego do 1 godziny w ustalonym miejscu, terminie określonym w § 5 umowy Udzielający
zamówienia ma prawo zlecić usługę innemu podmiotowi, a ewentualną różnicę w wartości za
wykonaną przez ten podmiot usługę obciążyć Przyjmującego zamówienie oraz naliczyć karę w
wysokości 1% wartości umowy określonej w § 6 ust. 5 umowy. Kwota różnicy, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym zostanie potrącona z należnego Przyjmujący zamówienie
wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie wzajemnej kompensaty.
4. W razie trzykrotnego nie podstawienia środka transportu w uzgodnionym miejscu, terminie oraz
czasie lub też podstawienie środka transportu nie spełniającego wymagań określonych w
niniejszej umowie lub przepisach prawa, Udzielający zamówienia ma prawo rozwiązać umowę
ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczyć karę w wysokości 10% wartości umowy
określonej w § 6 ust. 5 umowy.
5. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 20000
zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do windykacji należności od Udzielającego
zamówienia podmiotowi określonemu w § 6 ust. 7 umowy.
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6. Wysokość naliczonych kar, o których mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu zostanie potrącona
z należnego Przyjmującego zamówienie wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie
wzajemnej kompensaty.
7. Przyjmujący zamówienie może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie za świadczone
usługi zgodnie z umową liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być
dokonana.
8. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy
kara umowna nie pokrywa całości szkody.
9. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§9
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony i obowiązuje od 28.01.2018 do 31.01.2019
r.
2. Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na
koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Wypowiedzenie umowy przez Udzielającego zamówienia może nastąpić w szczególności
wtedy, gdy realizacja przedmiotu umowy stanie się dla niego zbędna lub ekonomicznie
niekorzystna.
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy w
każdym czasie za zgodą obu stron.
6. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
a) w wyniku kontroli wykonania umowy i realizacji zaleceń pokontrolnych oraz innych działań
kontrolnych uregulowanych w odrębnych przepisach stwierdzono nie wypełnienie
warunków umowy lub wadliwe jej wykonanie, a w szczególności ograniczenie dostępności
do świadczeń, zawężenie ich zakresu i złą jakość świadczeń,
b) Przyjmujący zamówienie na żądanie Udzielającego zamówienia nie udokumentuje faktu
podpisania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
c) Przyjmujący zamówienie utraci uprawnienia konieczne do realizacji umowy.
7. Umowa ulega rozwiązaniu:
a) z upływem czasu, na który była zawarta,
b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
c) wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia,
d) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.
8. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających
wykonanie umowy. W takim przypadku Udzielającemu zamówienia nie służą żadne roszczenia
wynikające z wcześniejszego zakończenia umowy.
§ 10
1. Umowę zawarto w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z
zastrzeżeniem § 6 ust. 4 umowy.
4. Wszelkie spory mogące wynikać ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia.
5. Przyjmujący zamówienie nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków
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wynikających z umowy.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

UDZIELAJACY ZAMÓWIENIA
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Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
(dotyczy Część II)
Umowa Nr
zawarta w dniu .......2017 r. w Knurowie pomiędzy:
Szpital w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
NIP 969-15-54-118, REGON 241297217
KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł
zwanym w treści umowy „Udzielającym zamówienia”, reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu
dr n. med. dr h.c. Michał Ekkert
z jednej strony,
a
.......................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy „Przyjmującym zamówienie”, reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na zasadach określonych przez przepisy
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z
późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), zgodnie ze złożoną ofertą oraz
Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert Udzielający zamówienia powierza, a Przyjmujący
zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
całodobowych usług transportu sanitarnego bez opieki medycznej i z opieką medyczną –
sanitariusz/ ratownik medyczny/pielęgniarka siedem dni w tygodniu w tym w święta i dni
ustawowo wolne od pracy zgodnie z zapotrzebowaniem dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów Część II.
2. Szacunkowa ilość godzin i kilometrów na czas trwania umowy określona została w Formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
3. Ilości podane przez Udzielającego zamówienia w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy są
ilościami szacunkowymi na okres realizacji zamówienia. Usługi zlecane będą przez
Udzielającego zamówienia w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb.
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełnym zakresie umowy.
Niewykorzystanie przez Udzielającego zamówienia umowy w pełnym zakresie nie wymaga
podania przyczyny oraz nie powoduje powstania obowiązku zapłaty kar umownych i innych
odszkodowań z tytułu niewykonania umowy bez konsekwencji prawnych i finansowych ze
strony Przyjmującego zamówienie.
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany
ilości godzin i kilometrów do granic kwoty przedmiotowej umowy.
6. Kierowca Przyjmującego zamówienie zobowiązany będzie do pomocy przy wsiadaniu i
wysiadaniu pacjentom z dysfunkcją narządów ruchu.
7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do udziału w transporcie pielęgniarki i/lub
lekarza Udzielającego zamówienia, jeżeli zajdzie taka konieczność.
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wprowadzenia niniejszej umowy w Portal
Świadczeniodawcy (NFZ) w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
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§2
1. W/w usługi będą świadczone z zgodnie przepisami w zakresie transportu sanitarnego oraz
innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, środkami transportu sanitarnego
spełniającymi wymagania sanitarne, techniczne i jakościowe niezbędne w rodzaju
świadczonych usług, określone normą PN EN 1789+A2:2015-01 i PN EN 1865-5:2012,
Zarządzeniem Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca
2016 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo
medyczne, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, ustawie z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, posiadać status pojazdów uprzywilejowanych w
ruchu drogowym, na które minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie art. 53 ust.
1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260
z późn. zm.) wydał zezwolenie.
2. W/w usługi będą świadczone przez:
➢ kierowcę w przypadku transportu bez opieki medycznej
➢ zespół w skład którego wchodzą oraz sanitariusz w przypadku transportu z opieką
medyczną
➢ zespół w skład którego wchodzą oraz ratownik medyczny lub pielęgniarka w przypadku
transportu z opieką medyczną.
3. Sanitariusz musi posiadać ukończony kurs/szkolenie w zakresie udzielania podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów/Ratownik medyczny
musi posiadać ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
ukończoną publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach
szkoły publicznej i posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik
medyczny” lub dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii
Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu
ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) oraz posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy/pielęgniarka posiadać tytuł specjalisty lub specjalizować się w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii,
pediatrii/posiadać ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego,
anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej
3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć
lub pogotowiu ratunkowym.
4. Kierowca musi spełniać warunki, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami oraz posiadać ukończony kurs/szkolenie w zakresie udzielania
podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów.
5. Świadczenie realizowane będzie w poniższych zakresach:
a) przewozu chorych ze Szpitala Udzielającego zamówienia na badania/konsultacje
specjalistyczne,
b) transportu chorych ze Szpitala Udzielającego zamówienia do miejsca zamieszkania,
c) transportu chorych pomiędzy Szpitalami,
d) innych świadczeń wymagających transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną.
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do świadczenia usług będących przedmiotem
zamówienia sprawnymi technicznie środkami transportu sanitarnego i wykonywania ich z
należytą starannością. W przypadku awarii środka transportu sanitarnego Przyjmujący
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zamówienie zobowiązany będzie we własnym zakresie zapewnić sprawny zastępczy środek
transportu sanitarnego do ciągłości świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
7. Oznakowanie środków transportu sanitarnego powinno być zgodne z obowiązującymi
przepisami.
§3
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:
1. jest uprawniony do realizacji usługi będącej przedmiotem umowy,
2. dysponuje wykwalifikowanym personelem o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
pozwalających do pełnej realizacji przedmiotu umowy, świadczeń zdrowotnych będzie udzielać
minimum .................... osób, (podać liczbę osób),
3. pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają:
a) ubezpieczenie OC i NNW,
b) aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne,
c) pozytywną opinię sanitarną o pojeździe,
4. podda się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia w zakresie udzielanych
świadczeń wynikających z niniejszej umowy oraz udostępni wszelką dokumentację i udzieli
wszelkich wyjaśnień w zakresie usług wynikających z niniejszej umowy.
5. zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej wymaganej
przepisami szczegółowymi,
6. ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń określonych w
niniejszej umowie wg zasad określonych w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej,
7. ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług,
8. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych, które uzyskał w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922),
9. spełnia wszystkie wymagane przepisami prawa warunki i standardy do świadczenia usług w
zakresie przedmiotu zamówienia oraz dysponuje niezbędnymi środkami transportu i łączności,
sprzętem, urządzeniami i pomieszczeniami umożliwiającymi ich realizację, a także oświadcza,
iż spełnia standardy Ministerstwa Zdrowia określone dla podmiotów udzielających świadczeń
opieki zdrowotnej w dziedzinie objętej niniejszą umową,
10. dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi dla prowadzenia działalności w zakresie
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z dziedziny obejmującej przedmiot umowy,
11. posiadam pomieszczenia i urządzenia spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739 z późn. zm.)
12. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
13. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
14. świadczenia objęte zakresem umowy wykonywane będą z najwyższą starannością, zgodnie ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej przy
respektowaniu praw pacjenta,
15. podda się kontroli przeprowadzonej przez NFZ na zasadach określonych w ustawie z 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w
zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z Śląskim
Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia,
16. posiada ważną i aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialność cywilnej oraz, że
ubezpieczenie będzie kontynuowane przez cały okres realizacji umowy, stosowny dokument
zostanie przedstawiony Udzielającemu zamówienia na każde jego żądanie. W przypadku
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zmiany rozporządzenia wykonawczego regulującego wysokość ubezpieczenia w trakcie trwania
umowy Przyjmujący zamówienie ma obowiązek doubezpieczyć się zgodnie z aktualnymi
przepisami.
17. ubezpieczenie o którym mowa w pkt. 15 niniejszego paragrafu, obejmuje w szczególności
odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenia
wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW.
18. ma prawo do używania sygnałów dźwiękowych i świetlnych dla pojazdów uprzywilejowanych
wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie samochodu jako
pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, wydane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
19. zobowiązuje się do udzielania Udzielającemu zamówienia informacji dotyczących udzielanych
świadczeń opieki zdrowotnej.
§4
1. Świadczenia będą wykonywane na podstawie pisemnego zlecenia przewozu chorego,
wystawionego przez lekarza Udzielającego zamówienia.
2. Zlecenia na transport sanitarny, które nie będą miały wpisanej godziny zgłoszenia się do
realizacji transportu i zakończenia realizacji zlecenia potwierdzonej zgodnie z zapisami ust. 3
niniejszego paragrafu nie będą płatne.
3. Przedstawiciel Przyjmującego zamówienie odbierając od Udzielającego zamówienia zlecenie na
transport ma w obowiązku dopilnować wpisanie i potwierdzenie przez personel medyczny
Udzielającego zamówienia godziny zgłoszenia kierowcy/zespołu do realizacji zlecenia
transportu i wpisanie godziny powrotu pacjenta po realizacji zlecenia (zakończeniu usługi).
W przypadku, gdy realizacja usługi kończy się:
- w domu pacjenta (transport pacjenta do domu) Przedstawiciel Przyjmującego zamówienie ma
obowiązek uzyskać podpis pacjenta/opiekuna pacjenta/domownika potwierdzający datę
i godzinę zakończenia realizacji usługi;
- przyjęciem pacjenta w innej placówce Przedstawiciel Przyjmującego zamówienie ma
obowiązek uzyskać podpis personelu medycznego Placówki do której pacjent był kierowany
potwierdzający datę i godzinę przyjęcia pacjenta.
W przypadku transportów łączonych z różnych oddziałów koszt transportu będzie dzielony
równomiernie na oddziały, podziału dokonuje Przyjmujący zamówienie.
4. W przypadku zlecenia, które nie zostanie zrealizowane z winy Udzielającego zamówienia, jeśli
odwołanie transportu nastąpiło po wyjeździe karetki transportowej z bazy Przyjmującego
zamówienie Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości
50 zł brutto za każdy odwołany transport.
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo ustalania trasy przejazdu, łączenia wyjazdów w
celu racjonalnego wykorzystania karetki.
6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do żądania wyjazdu kilku karetek w tym samym
czasie.
7. Jeżeli długość trasy wskazanej na fakturze będzie znacząco odbiegać od możliwie najkrótszej
trasy, pomiędzy terenem Udzielającego zamówienia a miejscem wskazanym w zleceniu,
Przyjmujący zamówienie na żądanie Udzielającego zamówienia zobowiązany będzie do
wskazania przesłanek mających wpływ na zmianę trasy.
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§5
1. Udzielającego zamówienia zamawia usługę telefonicznie pod numerem telefonu ...................
natomiast zlecenie lekarskie przekazane będzie Przyjmującemu zamówienie w momencie
zgłoszenia się u Udzielającego zamówienia (komórka zlecająca usługę).
2. W przypadku transportu pacjentów w pozycji leżącej/z trudnością poruszania się Przyjmujący
zamówienie zobowiązany jest zgłosić się po pacjenta bezpośrednio do komórki zlecającej
usługę.
3. Transport realizuje się w trybie zwykłym lub „na ratunek”. Transport „na ratunek” to rodzaj
transportu, którego nie można zaplanować, ani przewidzieć, a jego natychmiastowa realizacja
jest konieczna. Pozostały transport odbywa się w trybie zwykłym. O trybie realizacji usług
decyduje Udzielający zamówienia.
4. Transport w trybie zwykłym jest realizowany w czasie 1,5 godziny licząc od momentu przyjęcia
telefonicznego zlecenia lub od terminu i czasu uzgodnionego z Udzielającym zamówienia przy
przyjęciu zlecenia do czasu faktycznego zgłoszenia się Przyjmującego zamówienie do realizacji
usługi w komórce zlecającej wyjazd.
5. Transport w trybie „na ratunek” Przyjmujący zamówienie realizuje niezwłocznie po
telefonicznym przyjęciu zlecenia nie później niż do 30 minut od momentu przyjęcia
telefonicznego zlecenia do czasu faktycznego zgłoszenia się Przyjmującego zamówienie do
realizacji usługi w komórce zlecającej wyjazd.
§6
1. Za realizację świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy strony ustalają
wynagrodzenie umowne wynikające z faktycznej ilości przejechanych kilometrów i godzin oraz
poniższych cen jednostkowych:

za 1 km przebiegu karetki ………..zł brutto bez opieki medycznej,

za 1 godzinę pracy karetki w wysokości..……………zł brutto bez opieki medycznej,

za 1 km przebiegu karetki ………..zł brutto z opieką medyczną sanitariusz,

za 1 godzinę pracy karetki w wysokości..……………zł brutto z opieka medyczną
sanitariusz,

za 1 km przebiegu karetki ………..zł brutto z opieką medyczną ratownik
medyczny/pielęgniarka,

za 1 godzinę pracy karetki w wysokości..……………zł brutto z opieka medyczną
ratownik medyczny/pielęgniarka,
bez kosztów dojazdu do Udzielającego zamówienia i powrotu do bazy oraz czasu postojów u
Udzielającego zamówienia.
2. Dojazd do terenu Udzielającego zamówienia i powrót do bazy odbywać się będzie na koszt
Przyjmującego zamówienie.
3. Faktyczna ilość kilometrów i godzin będzie wynikać ze zrealizowanych zleceń.
4. Strony postanawiają, że ceny z umowy będą obowiązywać przez cały czas trwania umowy i nie
wzrosną.
5. Obniżenie ceny jednostkowej przez Przyjmującego zamówienie może nastąpić w każdym czasie
i nie wymaga zgody Udzielającego zamówienia ani sporządzania aneksu do umowy.
6. Łączna wartość umowy wynosi ............ zł brutto.
7. Strony zgodnie ustalają, że Przyjmujący zamówienie nie ma prawa przenosić na inne osoby
jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Udzielającego zamówienia, wynikających z
niniejszej umowy.
8. Strony zgodnie ustalają, iż Przyjmujący zamówienie nie może udzielać pełnomocnictwa do
windykacji należności od Udzielającego zamówienia wynikających z niniejszej umowy,
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podmiotom zajmującym się windykacją należności. Powyższy zapis nie wyłącza możliwości
upoważnienia przez Przyjmującego zamówienie pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy
prawnego) do reprezentacji i podejmowania działań w jego imieniu.
§7
Warunki płatności:
1. Za świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy Udzielający zamówienia dokona zapłaty
przelewem na numer konta Przyjmującego zamówienie widniejący na fakturze do 60 dni od
daty otrzymania faktury.
2. Faktura winna być wystawiona za rzeczywiście wykonaną liczbę godzin i kilometrów w
związku ze zleceniem przewozu chorych bez kosztów dojazdu do Udzielającego zamówienia,
powrotu do bazy oraz postojów u Udzielającego zamówienia.
3. Przyjmujący zamówienie wystawia faktury wraz z zestawieniem wykonanych usług
zawierającym:

numer zlecenia

datę realizacji

oddział zlecający

nazwisko lekarza zlecającego

dane pacjenta (imię i nazwisko)

trasę transportu (skąd-dokąd)

godziny pracy (wyjazd-powrót)

ilość przejechanych kilometrów

ilość wyjazdów,

zlecenie przewozu wystawione przez lekarza Udzielającego zamówienia (dopuszcza
się przesyłanie skanu zleceń transportu sanitarnego drogą elektroniczną na adres:
metorg2@szpitalknurow.pl).
4. Fakturowanie będzie następowało raz w miesiącu.
§8
1. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji usługi do 30 minut ponad wymagany czas
reakcji na zgłoszenie wykonania usługi Udzielający zamówienia może naliczyć karę w
wysokości 0,05% wartości umowy określonej w § 6 ust. 6 umowy.
2. Opóźnienie w rozpoczęciu realizacji usługi powyżej 30 minut ponad wymagany czas reakcji na
zgłoszenie wykonania usługi będzie traktowane przez Udzielającego zamówienia jako
nienależyte wykonanie usługi i uprawnia Udzielającego zamówienia do naliczenia kary w
wysokości 0,1 % wartości umowy określonej w § 6 ust. 6 umowy.
3. W przypadku nie zgłoszenia się Przyjmujący zamówienie do realizacji usługi transportu
sanitarnego do 1 godziny w ustalonym miejscu, terminie określonym w § 5 umowy Udzielający
zamówienia ma prawo zlecić usługę innemu podmiotowi, a ewentualną różnicę w wartości za
wykonaną przez ten podmiot usługę obciążyć Przyjmującego zamówienie oraz naliczyć karę w
wysokości 1% wartości umowy określonej w § 6 ust. 6 umowy. Kwota różnicy, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym zostanie potrącona z należnego Przyjmujący zamówienie
wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie wzajemnej kompensaty.
4. W razie trzykrotnego nie podstawienia środka transportu w uzgodnionym miejscu, terminie oraz
czasie lub też podstawienie środka transportu nie spełniającego wymagań określonych w
niniejszej umowie lub przepisach prawa, Udzielający zamówienia ma prawo rozwiązać umowę
ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczyć karę w wysokości 10% wartości umowy
określonej w § 6 ust. 6 umowy.
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5. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 20000
zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do windykacji należności od Udzielającego
zamówienia podmiotowi określonemu w § 6 ust. 8 umowy.
6. Wysokość naliczonych kar, o których mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu zostanie potrącona
z należnego Przyjmującego zamówienie wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie
wzajemnej kompensaty.
7. Przyjmujący zamówienie może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie za świadczone
usługi zgodnie z umową liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być
dokonana.
8. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy
kara umowna nie pokrywa całości szkody.
9. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§9
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony i obowiązuje od 28.01.2018 r. do
31.01.2019 r.
2. Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na
koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Wypowiedzenie umowy przez Udzielającego zamówienia może nastąpić w szczególności
wtedy, gdy realizacja przedmiotu umowy stanie się dla niego zbędna lub ekonomicznie
niekorzystna.
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy w
każdym czasie za zgodą obu stron.
6. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
a) w wyniku kontroli wykonania umowy i realizacji zaleceń pokontrolnych oraz innych działań
kontrolnych uregulowanych w odrębnych przepisach stwierdzono nie wypełnienie
warunków umowy lub wadliwe jej wykonanie, a w szczególności ograniczenie dostępności
do świadczeń, zawężenie ich zakresu i złą jakość świadczeń,
b) Przyjmujący zamówienie na żądanie Udzielającego zamówienia nie udokumentuje faktu
podpisania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
c) Przyjmujący zamówienie utraci uprawnienia konieczne do realizacji umowy.
7. Umowa ulega rozwiązaniu:
a) z upływem czasu, na który była zawarta,
b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
c) wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia,
d) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.
8. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających
wykonanie umowy. W takim przypadku Udzielającemu zamówienia nie służą żadne roszczenia
wynikające z wcześniejszego zakończenia umowy.
§ 10
1. Umowę zawarto w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z
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zastrzeżeniem § 6 ust. 5 umowy.
4. Wszelkie spory mogące wynikać ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
Sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia.
5. Przyjmujący zamówienie nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z umowy.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

UDZIELAJACY ZAMÓWIENI
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Załącznik nr 3
.........................................
(Nazwa i adres Przyjmującego zamówienie)

Wykaz personelu
odpowiedzialnego za realizację świadczeń będących przedmiotem konkursu wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych czynności
Część I
Lp.

Imię i nazwisko

Wykształcenie, doświadczenie
Zakres wykonywanych czynności
i kwalifikacje zawodowe

Część II
Lp.

Imię i nazwisko

Wykształcenie, doświadczenie
Zakres wykonywanych czynności
i kwalifikacje zawodowe

........................., dn. ..........................
...................................................
(podpis Przyjmującego zamówienie)

Załącznik nr 4
.........................................
(Nazwa i adres Przyjmującego zamówienie)
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Wykaz posiadanych środków transportu sanitarnego przez Przyjmującego zamówienie usług
w celu realizacji zamówienia.
Część I
Lp.

Rodzaj i
marka

Data uzyskania
Data produkcji i
Data ostatniego
świadectwa
numer rejestracyjny badania technicznego
homologacji

Rodzaj i
marka

Data uzyskania
Data produkcji i
Data ostatniego
świadectwa
numer rejestracyjny badania technicznego
homologacji

Część II
Lp.

........................., dn. ..........................
...................................................
(podpis Przyjmującego zamówienie)
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