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/pieczątka Zamawiającego/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. postępowania przetargowego
pn. ”Świadczenie usług medycznych w 2015 roku”

I.

II.

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 10a
Telefon/fax. +48 18 449 07 30
adres internetowy: www.soik.pl
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
określonej na podstawie art.32 ustawy – Prawo zamówień publicznych, która jest poniżej progów
określonych w art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz.907
z późn. zm.),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1692).

III.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę (lekarz/felczer) w 2015 roku:
1. usług medycznych osobom nietrzeźwym, doprowadzonym do Sądeckiego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej – Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi w Nowym Sączu zwanym dalej DONON
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U.2004 nr 20 poz.192 z
późn. zm.) zwanym dalej rozporządzeniem z dnia 4 lutego 2004 r.
2.zapewnienie całodobowej opieki medycznej nad osobami doprowadzonymi do wytrzeźwienia,
3.ocena stanu zdrowia osób przyjmowanych do hostelu dla ofiar przemocy i do noclegowni dla osób
bezdomnych oraz, w razie zaistniałej potrzeby zapewnienie doraźnej pomocy medycznej ww. osobom .
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przede wszystkim:
1.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia
przez
Straży
Miejskiej,
w
zakresie
wynikającym
funkcjonariuszy
Policji
i
strażników
z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek

utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20,
poz.192 z późn. zm.),
2. Określanie i pisemne potwierdzanie dodatkowych symptomów upojenia alkoholowego zgodnie z §3
ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20,
poz.192 z późn. zm.),
3. Stwierdzenie po przeprowadzeniu badania u osoby doprowadzonej czy:
a) istnieją medyczne przesłanki do umieszczenia osoby doprowadzonej w Dziale Opieki Nad Osobami
Nietrzeźwymi zwanym dalej DONON, zastosowania pomocy doraźnej, która może być udzielona w
DONON, wykonania zabiegów higieniczno – sanitarnych, uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości
albo,
b) istnieją medyczne przesłanki do skierowania do szpitala lub innego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości osoby doprowadzonej oraz określenia wskazań
do hospitalizacji albo,
c) istnieje brak objawów stanu nietrzeźwości uzasadniających umieszczenie w DONON albo,
d) istnieje brak przeciwwskazań do umieszczenia w DONON.
4. Wykonawca przeprowadzając swoje czynności winien uwzględnić, iż nie przyjmuje się do DONON
jeżeli:
a) stan zdrowia osoby doprowadzonej wg opinii lekarza wymaga zastosowania środków, którymi
Zamawiający nie dysponuje lub które powinny być zastosowane w publicznym zakładzie opieki
zdrowotnej przez lekarza specjalistę,
b)brak jest wolnych miejsc w DONON.
5. Dokonanie koniecznych zabiegów medycznych do czasu wytrzeźwienia lub usunięcia skutków
zatrucia alkoholem osób doprowadzonych do wytrzeźwienia.
6. Sprawowanie nadzoru medycznego
i przeprowadzanie w tym celu obchodu sal.

nad

osobami

nietrzeźwymi

do

wytrzeźwienia

7. Podejmowanie decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego z zachowaniem zasad określonych
art. 18 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2011 Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), oraz przeprowadzenie każdorazowo badań po
zastosowaniu pasów bezpieczeństwa.
8. Pobieranie krwi na zawartość alkoholu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość
alkoholu w organizmie (Dz. U. z 1983 Nr 25 poz. 117).
9. Przeprowadzenie z osobami zwalnianymi z DONON rozmów profilaktyczno – wychowawczych
o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych.
10. Wykonawca, przed opuszczeniem przez osobę doprowadzoną DONON, powinien zastosować
zabiegi medyczne, niezbędne ze względu na stan zdrowia osoby doprowadzonej.
11.
Prowadzenie
przez
Wykonawcę
pełnej
dokumentacji
lekarskiej,
zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania

przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20,
poz.192 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
177 z późn. zm.):
a) sporządzanie przez Wykonawcę raportów z przebiegu dyżurów z uwzględnieniem liczby przyjętych
osób, wydanych leków oraz wszystkich zaistniałych okoliczności podczas trwania dyżuru,
b) wypełnianie przez Wykonawcę kart pobytu w DONON zgodnie z ustalonym wzorem –obowiązek ten
dotyczy zapisów stanu z przyjęcia i zwolnienia, oraz stanów i zachowań podczas pobytu, w tym
zapisów określonych w § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie trybu
doprowadzania przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i
placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr
20, poz.192 z późn. zm.),
12. Zgłaszanie przez Wykonawcę zapotrzebowania na brakujące w ambulatorium leki, środki
opatrunkowe zgodnie z wykazem leków oraz sprzętu określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania przyjmowania i zwalniania osób w stanie
nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz.192 z późn. zm.).
13. Dokonanie oceny stanu zdrowia osób przyjmowanych
do hostelu dla ofiar przemocy
i do noclegowni dla osób bezdomnych oraz w razie zaistniałej potrzeby zapewnienie doraźnej
pomocy medycznej ww. osobom .
14. Niezależnie od wykonywania usług medycznych określonych w pkt. 1-13 Wykonawca
zobowiązany jest w godz. 20.00 do 7.00 podejmować rozmowy telefoniczne z osobami potrzebującymi
w danej chwili wsparcia oraz w razie potrzeby umawiać te osoby ze specjalistami, odnotowując ten fakt
w książce raportów.
15. Sporządzanie raportu z przebiegu dyżurów z uwzględnieniem ilości przyjętych i wypisanych
pacjentów oraz innych istotnych okoliczności i zdarzeń.
16. Wykonywanie innych niezbędnych czynności lekarskich.
17. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i przepisów BHP, ppoż. obowiązujących w siedzibie
Zamawiającego wraz z pełną odpowiedzialnością za ich realizację.

IV.

Pozycja główna wg Wspólnotowego Słownika Zamówień Publicznych:
85121100- 4 – ogólne usługi lekarskie

V.

Termin wykonania zamówienia:
Od 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

VI.

Oferty częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w następujący sposób:
Zadanie nr I – obejmuje 1872 godzin w czasie trwania umowy tj. od dnia 01 styczeń 2015 roku do
dnia 31.12.2015 roku, wykonywanych w każdy poniedziałek, środę i piątek od godz. 7.00 do godz.
19.00.
Zadanie nr II – obejmuje 3120 godzin w czasie trwania umowy tj. od dnia 01 styczeń 2015 roku do
dnia 31.12.2015 roku, wykonywanych w każdy piątek od godz. 19.00 do poniedziałku do godz. 7.00.
Zadanie nr III - obejmuje 3768 godzin w czasie trwania umowy tj. od dnia 01 styczeń 2015 roku do
dnia 31.12.2015 roku, wykonywanych w każdy poniedziałek od godz. 19.00 do środy do godz. 7.00,
oraz w każdą środę od godz. 19.00 do piątki do godz. 7.00.

VII.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie
następujących warunków:
• posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
Ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
• nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy:
• nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1.
Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1
• podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych
• wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie
utrudnia uczciwej konkurencji.
• złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
• nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3
Prawa zamówień publicznych.
• nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
• jest niezgodna z ustawą,
• treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
• zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
• została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
• zawiera błędy w obliczeniu ceny,

• wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie pomyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień
publicznych,
• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/nie spełnia.
VIII.

Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 141 Prawa Zamówień Publicznych wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności
dłużników określa art. 366 i następne Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23
ust.2 Prawa Zamówień Publicznych, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) – żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa Zamówień
Publicznych a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust.1 Prawa Zamówień
Publicznych.
5. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot musi
złożyć oddzielnie wymagane dokumenty.
6. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca winien z zastrzeżeniem postanowień
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (t.j. Dz. U. z 2013, poz.231) – spełnić najpóźniej na dzień, w którym upłynął
termin składania ofert.
7. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń
i dokumentów załączonych do oferty wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

IX.

Wykaz oświadczeń, dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.
Wymagana forma dokumentu – oryginał
2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu.
a. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 Pzp wg wzoru
określonego w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ
Wymagana forma dokumentu – oryginał.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
wykonawców występujących wspólnie, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia.
4. Aktualny – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofertodpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia.

5. potwierdzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu
lekarza (felczera).
Uwaga: Oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Powyższe stosuje się
odpowiednio do ewentualnych pełnomocnictw.
Wykonawca winien złożyć dokumenty we wskazanej powyżej kolejności.
W/w dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.
X.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie na adres określony w części I niniejszej specyfikacji lub faksem pod numer
18 449 07 31 zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji.
Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym doręczono niniejszą
specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej
http://www.bip.nowysacz.pl
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Jolanta Rębiasz w godz. od
7:00 do15:00 od poniedziałku do piątku, tel. 18 449 07 35

XI.

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium – art.45 PZP.

XII.

Termin związania ofertą
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII.

Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wymogi formalne.
a. Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami
zawartymi w niniejszej SIWZ.
b. Do oferty powinny być dołączone wymagane dokumenty i oświadczenia sporządzone
w języku polskim.
c. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść a także opis kolumn
i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego
w załącznikach do niniejszej SIWZ.
d. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
e. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na
papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającemu usunięciu bez pozostawienia śladu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczone przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał
się na tekście przetłumaczonym.
f. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie

g.

h.
i.
j.

k.
l.

zawiera imienia i nazwiska to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku
stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
Formularz oferty, oświadczenia na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą być podpisane
przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy w sposób wskazany
w punkcie XIII podpunkcie 1 lit. f.
Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów dołączonych przez wykonawcę.
Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez
wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
Przez poświadczone kopie dokumentów, zamawiający rozumie dokumenty podpisane
i opieczętowane przez wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy oraz opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie
przedkładanego dokumentu z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę
lub przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
Oferta winna być złożona zgodnie z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej specyfikacji.

2. Opakowanie oferty.
Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym nieprzejrzystym i nienaruszonym
opakowaniu ( kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem
terminu składania ofert z napisem :
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 10a, 33-300 Nowy
Sącz „Oferta na świadczenie usług medycznych w 2015 roku”. Zadanie nr……………….
Imię i nazwisko (nazwa) firma, dokładny adres, numery telefonów wykonawcy, (dopuszcza się
odcisk stempla).
lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej
do zamawiającego.
Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod
uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji wykonawcy może być
przyczyną otwarcia oferty w sposób i terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.
3. Zmiana i wycofanie oferty.
a. Zgodnie z art.84 ust.1 Pzp wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert,
zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
b. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać
wszystkim wymogom wynikającym z niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być
oznaczona napisem ZMIANA.
Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
c. Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu,
podpisany przez osoby /ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być
udokumentowane aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym
zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli taka konieczność
zaistnieje – również pełnomocnictwem. Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu
wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Koperta musi być dodatkowo
oznaczona napisem WYCOFANIE.
XIV.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
ul. Śniadeckich 10a
33-300 Nowy Sącz
Sekretariat
2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2014 roku, godz. 9.00
Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Śniadeckich 10a
33-300 Nowy Sącz
W dniu 10.12.2014 r. o godz. 9.30. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców oraz
informacje dotyczące ceny.
XV Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych
(PLN).
XVI Opis sposobu obliczenia ceny
1.Wykonawca, oblicza cenę oferty podając kwotę brutto za 1 godzinę świadczenia usług medycznych
określonych w przedmiocie zamówienia w zakresie objętym niniejszą SIWZ i mnożąc podaną stawkę
godzinową przez ilość godzin przypadających w terminie trwania umowy (zadanie nr I obejmuje 1872
godzin, zadanie nr II – obejmuje 3120 godzin, zadanie nr III obejmuje 3768 godzin). Tak obliczona
cena musi uwzględniać sumę wartości wszystkich jej elementów, zawierając wszystkie koszty
niezbędne do wykonania zamówienia,
2.Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
3.W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyframi, a ceną podaną słownie,
Zamawiający uzna za prawidłową cenę podaną słownie.
XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium oceny ofert: Cena – 100 %
Oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

cena najniższa
ilość pkt przyznana danej ofercie = ---------------------cena badana

x

100 pkt

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
otrzyma najwyższą ilość punktów.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia mowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia w terminie określonym
w art. 94 ust 1 i ust 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu
i terminie zawarcia umowy.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
1) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielnie zamówienia
a)Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
b)Skuteczne wniesienie odwołania nastąpi wówczas, gdy w wymaganym terminie zostanie
on doręczony w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, tj. Sądecki Ośrodek Interwencji
Kryzysowej 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a –sekretariat.
2) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

4.
5.
6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.).
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może zastrzec w ofercie
tajność informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Wszystkie ustalenia dot. dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje
się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
9. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z pomocy podwykonawcy (-ów), winien wskazać w ofercie,
którą część niniejszego zamówienia zostanie im powierzona do wykonania.
7.
8.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zał. nr 1 i 2 – oświadczenia
Zał. nr 3 – formularz oferty
Zał. nr 4 – wzór umowy
Zał. nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Podpisy członków komisji :

Załączni k nr 1 do SIW Z
.............................................................
/ p i e c z ą t k a W yk o n a wc y /

OŚWIADCZENIA

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...........................................................................................................................

dot. postępowania przetargowego pn.:
„Świadczenie usług medycznych w 2015 roku”
Oświadczam/y, że:
spełniam/spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), tj.:
a) posiadam/posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadam/posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawiam/przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załączni k nr 2 do SIW Z
.............................................................
/ p i e c z ą t k a W yk o n a wc y /

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...........................................................................................................................
dot. postępowania przetargowego pn.:
„Świadczenie usług medycznych w 2015 roku”

Oświadczam/y, że nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

………………………….
Miejscowość, data

………………………………………..
pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

……………………………………
pieczęć, nazwa i dokładny adres
wykonawcy/wykonawców

załącznik nr 3

OFERTA
„Świadczenia usług medycznych w 2015 roku”.
Zadanie nr…….

Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………. działając w imieniu reprezentowanej
przez mnie firmy ………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczam/oświadczamy że oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na ogólną ilość ................godzin za wartość
ogółem brutto ………………………….. zł(słownie : …………….…………………………..) w tym za
1 godzinę za cenę brutto…………..…..(słownie:………………………………………………..)
2. Oświadczam/oświadczamy, że zapewnię/zapewnimy opiekę lekarską dla pacjentów Sądeckiego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Oświadczam/oświadczamy, że uważam/uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30
dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i przyjmuję/przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczam/oświadczamy, że wzór umowy został przeze mnie/nas
zaakceptowany
i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień sporządzenia oferty (art. 297 k.k).
7. Oświadczam/oświadczamy, że spełniam/spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
Oferta wraz z załącznikami zawiera …………. kolejno ponumerowanych stron.

…………………………………
Miejscowość, data

………………………………………
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

załącznik nr 4

Umowa o świadczeniu usług medycznych w 2015 roku
Zadanie nr ………

Zawarta w dniu…………...2014 r. w Nowym Sączu pomiędzy Sądeckim Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej w Nowym Sączu zwanym w dalszej SOIK reprezentowanym przez:
Pana …………………………..…………… – Dyrektora SOIK
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – ……………….
Zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
lek. med. …………..
zam. ul.
NIP:
PESEL:
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego na podstawie
SIWZ w postępowaniu pn. „Świadczenie usług medycznych w 2015 roku” oraz, że zamówienie przyjmuje
do realizacji bez zastrzeżeń i wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami i przepisami
obowiązującymi w tym zakresie, a także postanowieniami umowy.
§2
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę (lekarz/felczer) w 2015 roku:
1. usług medycznych osobom nietrzeźwym, doprowadzonym do Sądeckiego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej – Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi w Nowym Sączu zwanym dalej DONON
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U.2004 nr 20 poz.192
z późn. zm.) zwanym dalej rozporządzeniem z dnia 4 lutego 2004 r.
2.zapewnienie całodobowej opieki medycznej nad osobami doprowadzonymi do wytrzeźwienia,
3.ocena stanu zdrowia osób przyjmowanych do hostelu dla ofiar przemocy i do noclegowni dla osób
bezdomnych oraz, w razie zaistniałej potrzeby zapewnienie doraźnej pomocy medycznej ww. osobom .
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przede wszystkim:
1.
udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia
przez
funkcjonariuszy
Policji
i
strażników
Straży
Miejskiej,
w
zakresie
wynikającym
z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20,
poz.192 z późn. zm.),
2. określanie i pisemne potwierdzanie dodatkowych symptomów upojenia alkoholowego zgodnie z §3
ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek

utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20,
poz.192 z późn. zm.),
3. Stwierdzenie po przeprowadzeniu badania u osoby doprowadzonej czy:
a) istnieją medyczne przesłanki do umieszczenia osoby doprowadzonej w Dziale Opieki Nad Osobami
Nietrzeźwymi zwanym dalej DONON, zastosowania pomocy doraźnej, która może być udzielona w
DONON, wykonania zabiegów higieniczno – sanitarnych, uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości
albo,
b) istnieją medyczne przesłanki do skierowania do szpitala lub innego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości osoby doprowadzonej oraz określenia wskazań
do hospitalizacji albo,
c) istnieje brak objawów stanu nietrzeźwości uzasadniających umieszczenie w DONON albo,
d) istnieje brak przeciwwskazań do umieszczenia w DONON.
4. Wykonawca przeprowadzając swoje czynności winien uwzględnić, iż nie przyjmuje się do DONON
jeżeli:
a) stan zdrowia osoby doprowadzonej wg opinii lekarza wymaga zastosowania środków, którymi
Zamawiający nie dysponuje lub które powinny być zastosowane w publicznym zakładzie opieki
zdrowotnej przez lekarza specjalistę,
b)brak jest wolnych miejsc w DONON.
5. Dokonanie koniecznych zabiegów medycznych do czasu wytrzeźwienia lub usunięcia skutków
zatrucia alkoholem osób doprowadzonych do wytrzeźwienia.
6. Sprawowanie nadzoru medycznego
i przeprowadzanie w tym celu obchodu sal.

nad

osobami

nietrzeźwymi

do

wytrzeźwienia

7. Podejmowanie decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego z zachowaniem zasad określonych
art. 18 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2011 Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), oraz przeprowadzenie każdorazowo badań po
zastosowaniu pasów bezpieczeństwa.
8. Pobieranie krwi na zawartość alkoholu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość
alkoholu w organizmie (Dz. U. z 1983 Nr 25 poz. 117).
9. Przeprowadzenie z osobami zwalnianymi z DONON rozmów profilaktyczno – wychowawczych
o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych.
10. Wykonawca, przed opuszczeniem przez osobę doprowadzoną DONON, powinien zastosować
zabiegi medyczne, niezbędne ze względu na stan zdrowia osoby doprowadzonej.
11.
Prowadzenie
przez
Wykonawcę
pełnej
dokumentacji
lekarskiej,
zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20,
poz.192 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
177 z późn. zm.):

a) sporządzanie przez Wykonawcę raportów z przebiegu dyżurów z uwzględnieniem liczby przyjętych
osób, wydanych leków oraz wszystkich zaistniałych okoliczności podczas trwania dyżuru,
b) wypełnianie przez Wykonawcę kart pobytu w DONON zgodnie z ustalonym wzorem –obowiązek ten
dotyczy zapisów stanu z przyjęcia i zwolnienia, oraz stanów i zachowań podczas pobytu, w tym
zapisów określonych w § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie trybu
doprowadzania przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i
placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr
20, poz.192 z późn. zm.),
12. Zgłaszanie przez Wykonawcę zapotrzebowania na brakujące w ambulatorium leki, środki
opatrunkowe zgodnie z wykazem leków oraz sprzętu określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania przyjmowania i zwalniania osób w stanie
nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz.192 z późn. zm.).
13. Dokonanie oceny stanu zdrowia osób przyjmowanych
do hostelu dla ofiar przemocy
i do noclegowni dla osób bezdomnych oraz w razie zaistniałej potrzeby zapewnienie doraźnej
pomocy medycznej ww. osobom .
14. Niezależnie od wykonywania usług medycznych określonych w pkt. 1-13 Wykonawca
zobowiązany jest w godz. 20.00 do 7.00 podejmować rozmowy telefoniczne z osobami potrzebującymi
w danej chwili wsparcia oraz w razie potrzeby umawiać te osoby ze specjalistami, odnotowując ten fakt
w książce raportów.
15. Sporządzanie raportu z przebiegu dyżurów z uwzględnieniem ilości przyjętych i wypisanych
pacjentów oraz innych istotnych okoliczności i zdarzeń.
16. Wykonywanie innych niezbędnych czynności lekarskich.
17. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i przepisów BHP, ppoż. obowiązujących w siedzibie
Zamawiającego wraz z pełną odpowiedzialnością za ich realizację.
§3
Wykonawca oświadcza, że jest lekarzem (felczerem) i posiada wiedzę, wykształcenie oraz
doświadczenie do wykonywania usług medycznych objętych umową.
Wykonawca świadczy usługę samodzielnie.
§4
Wykonawca świadczy usługę na podstawie niniejszej umowy z należytą starannością, wykorzystując
przewidziane prawem środki do ochrony osób przebywających i zgłaszających się do siedziby
Zamawiającego(SOIK),
oraz
zachowa
w
tajemnicy
wiadomości,
jakie
uzyskał
w ramach wykonywanej umowy.

§5
1. Umowa została zawarta na czas określony od ……………r. do ……………….. r. w wymiarze
…………………….. godzin w całym okresie wykonywania umowy.
2. Usługa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego, w formie dyżurów przez czas określony
przez strony w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. W przypadku sytuacji nieprzewidzianych, w celu zapewnienia całodobowego świadczenia usług,
Zamawiający ma prawo ustalić harmonogram dyżurów na każdy miesiąc kalendarzowy. Zamawiający
prowadzi rejestr miesięcznych harmonogramów dyżurów.
4. Ewentualne zmiany harmonogramu są możliwe w każdym czasie za zgodą obydwu stron i nie
wymagają aneksu do umowy o ile nie przekraczają wartości oferty w trakcie obowiązywania umowy.
§6
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonywane czynności określone
w § 2 wynagrodzenie miesięczne obliczone na podstawie ilości godzin dyżuru ustalonych
w harmonogramie dyżurów, przemnożonych przez stawkę brutto za jedną godzinę dyżuru w wysokości
…..…zł (słownie: …………………………………………….zł) brutto, na podstawie rachunków
(faktur) wystawianych przez Wykonawcę na ostatni dzień miesiąca za miesiąc bieżący.
2.Należność Wykonawcy zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na prawidłowo wystawionym przez Wykonawcę rachunku/fakturze
w terminie 7 dni od dnia jego/jej doręczenia Zamawiającemu.
3.Maksymalne wynagrodzenie za czas trwania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty
……………………brutto, słownie: (…………………………………………………………..) brutto
i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w sytuacji, gdy przedmiot umowy nie zostanie
zrealizowany w pełnym zakresie.
§7
Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie opieki zdrowotnej.
Wykonawca zobowiązuje się samodzielnie rozliczać podatek oraz należne składki na obowiązkowe
ubezpieczenie.
§8
Każda ze stron z ważnych powodów może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, zaś w przypadku naruszania zasad określonych w umowie, Zamawiający może
rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
§9
Wykonawca zobowiązuje się:
- zachować w tajemnicy wiadomości, jakie uzyskał w ramach usługi
- prowadzić na bieżąco dokumentację określoną w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
§10
Strony ustalają, że w przypadku powstania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania
umowy,
Wykonawca
pokryje
w
pełnej
wysokości
powstałą
szkodę.
W przypadku niemożności określenia wysokości szkody, pokrycie nastąpi w wysokości wynagrodzenia
podjętego w miesiącu, w którym powstała szkoda.
§11
1. Wykonawca na czas swojej nieobecności jest zobowiązany ustanowić zastępstwo i wskazać
podwykonawcę. Podwykonawca musi posiadać kwalifikację niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy określonego w §2. Podwykonawcą może być Wykonawca realizujący usługę na pozostałe
zadania w przetargu na usługi medyczne w siedzibie Zamawiającego.
2. Ustanowienie podwykonawcy może nastąpić po uzyskaniu zgody Zamawiającego i pisemnym
zawiadomieniu Zamawiającego określającym osobę podwykonawcy, kwalifikacje, czasookres trwania
zastępstwa.
3. Za działanie podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za działania własne , a podwykonawca
działa na rachunek Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia z tytułu zastępstwa, o którym mowa
w ust. 1 na podst. faktury/ rachunku wystawionego bezpośrednio przez podwykonawcę.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§13
Sprawy sporne wynikające z zawartej umowy rozstrzygane będą przed Sądem właściwym miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
§14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:

……………………………..

* Niepotrzebne skreślić

Zleceniodawca:

……………………………….

załącznik nr 5
………………………………………………………………….
/pieczęć firmowa/

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Świadczenie usług medycznych w
2014 roku”, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.)

1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn.
zm.).
Lp.
1.
2.
3.
…..

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Miejscowość i data : ...............................................

...............................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Miejscowość i data : .................................................

...............................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

1) * niepotrzebne skreślić
2) należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

