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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług kierowcy 

ambulansu ratownictwa medycznego  
 
Konkurs ofert prowadzony będzie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o 
Działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. nr 112 poz. 654) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. art.140, art.141, 
art.146 ust.1, art.147-150, art.151 ust.1-5, art.152, art.153 i art.154 ust. 1 i 2 (Dz. U. nr 210 poz. 2135 
z późn. zm.), ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym ratownictwie medycznym art.36 ust.3 
(Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 
art.95a ust.1 pkt 1 i 2, art.122 ust.2, art.124 ust.2. 
 
Zespół Opieki Zdrowotnej (ZOZ) w Polanowie  jako Udzielający zamówienie przedstawia 
warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert. 
 
I.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KONKURSU 
 

1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług kierowcy ambulansu ratownictwa 
medycznego w zespole wyjazdowym typu „P”, miejscem stacjonowania zespołu jest 
Przychodnia ZOZ Polanów ul. Bobolicka 4. 

2. Zamawiający zapewnia ambulans i sprzęt niezbędny do udzielania przedmiotowych 
świadczeń.  

3. Wykonywanie usług kierowcy ambulansu medycznego – Zespołu Ratownictwa 
Medycznego ZOZ Polanów odbywać się będzie na podstawie harmonogramu / 
grafiku. 

4. Usługi kierowcy ambulansu obejmują dyżury pełnione w zespole ratownictwa 
medycznego typu „P” – całodobowo, również na wezwanie, w tym transport w 
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz potrzeb gospodarczych. 

II. TERMINY 
 
Termin składania ofert: 17 czerwca 2016r. godz. 1100 

Termin otwarcia ofert:  17 czerwca 2016r. godz. 1400 

Termin do którego oferent będzie związany z ofertą - wynosi 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: w ciągu 1 dnia od daty składania ofert. 
 

 
 
 
 



III. OBOWI ĄZKI OFERENTA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wymagania Udzielającego zamówienie:  
Udzielający zamówienie dopuszcza możliwość składania ofert na świadczenie usług według 
harmonogramu.  

2. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim w sposób czytelny 
i przejrzysty pod rygorem nieważności. 

3. Wszystkie strony ofert wraz z załącznikami winny być spięte tak aby zapobiec ich 
zdekompletowaniu, kolejno ponumerowane i parafowane przez oferenta.  

4. Udzielający zamówienia dopuszcza złożenie dokumentów w kserokopiach 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez oferenta.  

 
IV. WYMAGANIA DLA OFERENTA. OKRE ŚLENIE KWALIFIKACJI I 
WARUNKÓW ZATRUDNIENIA 
 
Oferent składający ofertę na udzielanie świadczeń objętych konkursem zobowiązany jest 
posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawą o Ratownictwie Medycznym, ustawy 
Prawo o ruchu drogowym i spełniać n/w wymagania. Poniższe wymagania oferent potwierdza 
poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich posiadanie: 

a) Wiek – do 35 lat 
b) Miejsce zamieszkania Oferenta – Polanów 
c) Kserokopia dowodu osobistego  
d) Prawo jazdy kategorii B (kserokopia) uprawniające do prowadzenia pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony; 
e) Aktualne badanie psychologiczne kierującego pojazdem uprzywilejowanym 

(kserokopia) zgodnie z art. 124 ist.2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym; 
f) Aktualne badanie lekarskie dla kierujących pojazdem uprzywilejowanym (kserokopia) 

zgodnie z art. 12 ust.2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym; 
g) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopie) w prowadzeniu tego 

typu pojazdów – minimum 5 lat doświadczenia oraz spełnienie wymagań lekarskich i 
psychologicznych (art.95a ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym); 

h) Zaświadczenie (kserokopia) o przebytym kursie w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy medycznej – nie później jak przed upływem 3 lat od daty składania ofert; 

i) Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę co najmniej 
25000 Euro na jedno zdarzenie. (Polisy wykupione w 2015r. zachowują swoją ważność 
do czasu ich obowiązywania) – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 

j) Posiadanie zaświadczenia o praktycznym zdaniu egzaminu ze znajomości terenu 
działania ZOZ Polanów. Egzamin praktyczny w dniu 16.06.2016r. w godzinach od 1800 
do 1900, pok. nr 20 w siedzibie ZOZ Polanów ul. Bobolicka 4; 

k) Oświadczenie, że w sytuacji awaryjnej Wykonawca stawi się w ciągu 15 min od 
wezwania Dyspozytora Ratownictwa Medycznego ZOZ Polanów; 

l) Oświadczenie, że w ciągu dwóch dni od wygrania konkursu ofert Oferent założy 
działalność gospodarczą.  

m) Oświadczenie, że po założeniu działalności gospodarczej (w przypadku, gdy nie jest 
założona) Oferent złoży aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności 
cywilnej. 

 
 
 



 
V. WYMAGANE DOKUMENTY – KSEROKOPIE 
 
1. Prawo jazdy kat. B uprawniające do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony; 
2. Aktualne badanie psychologiczne kierującego pojazdem uprzywilejowanym; 
3. Aktualne badanie lekarskie dla kierującego pojazdem uprzywilejowanym; 
4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe; 
5. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu praktycznego ze znajomości rejonu działania ZOZ 
Polanów. 
Szczegółowe wymagania w/w dokumentów opisane w dziale IV niniejszych SWKO 
 
Inne dokumenty: 
7. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia poświadczona 
przez Oferenta);  
8. Decyzja o nadaniu numeru NIP (kserokopia poświadczona przez Oferenta); 
9. Zaświadczenie o numerze REGON (kserokopia poświadczona przez Oferenta); 
10. Oświadczenie o miejscu zamieszkania; 
11. Oświadczenie o założeniu działalności gospodarczej; 
12. W przypadku późniejszego założenia działalności gospodarczej niż w dniu złożenia oferty 
– aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.  
 
VI. ZASADY I KRYTERIA OCENY OFERTY 
 
1. Oferta ubiegającego się o udzielenie zamówienia nie spełniająca warunków udziału w 
konkursie określone w dziale IV SWKO zostanie odrzucona.  
2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową braków w dokumentach, ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, będzie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 1 dnia. 
3. Oferta z ceną przewyższającą wartość jaką udzielający zamówienie przeznaczył na realizację 
świadczeń objętych konkursem zostanie odrzucona. 
4. W sytuacji,  kiedy będzie należało dokonać wyboru określonej liczby ofert spośród ofert, 
które spełniają wymagania konkursu, a zawierają równorzędną liczbę przyznanych punktów – z 
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, prowadzone będą rokowania. 
5. W takim przypadku Oferent zostanie wezwany do złożenia oferty dodatkowej, w której 
zaproponowana cena nie przekroczy ceny zaoferowanej w pierwszej ofercie. 
6. Cena oferty powinna być podana kwotowo tj. stawka ryczałtowa za jeden miesiąc 
świadczenia usług. 
7.  Kryteria oceny ofert 
Udzielający zamówienie ustala następujące kryteria oceny punktowej ofert: 

1. Cena – 100% 
 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę w zaklejonej kopercie zawierającej dane adresowe Oferenta oraz oznakowanej 
napisem 

” Konkurs ofert na usługi kierowcy ambulansu ratownictwa medycznego. Nie otwierać 
przed 17 czerwca 2016r. do godz.1400” 

należy złożyć osobiście do dnia 17 czerwca 2016r. do godz. 1100 w Zespole Opieki Zdrowotnej 
76-010 Polanów; ul. Bobolicka 4; pok. Nr 9. 
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 



3. Celem dokonania zmian, bądź poprawek Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i 
złożyć ją ponownie  przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 
 
VIII. TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ, SKARG DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW 
INFORMACYJNYCH 
 
1. Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienie o wyjaśnienie dodatkowe wszelkich 
wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania oferty osobiście lub na piśmie. 
2. Szczegółowych informacji formalnych udzielą pracownicy Administracji ZOZ Polanów przy 
ul. Bobolicka 4, pok. Nr 9 oraz pod nr tel. 94/3188 600. 
3. Oświadczenia lub wyjaśnienia przekazywane za pomocą telexu, lub telefax uważa się za 
złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona przez przekazującego. 
4. W toku postępowania konkursowego Komisja konkursowa przyjmuje i rozstrzyga 
umotywowane skargi dotyczące szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem, jednakże nie później niż na 4 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
IX. MIEJSCE I TERMIN ORAZ TRYB OTWIERANIA OFERT 
 
1. Komisja otwiera oferty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie 
Udzielającego zamówienie w Polanowie przy ul. Bobolicka 4, w dniu 17 czerwca 2016r. o 
godz. 1400, 
2. Do chwili otwarcia ofert Udzielający zamówienie przechowuje oferty w stanie 
nienaruszonym w swojej siedzibie. 
3. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniu zamkniętym. 
4. W części jawnej, na której może być obecny oferent, nastąpi komisyjne: 
a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 
b) stwierdzenie ważności ofert pod względem zabezpieczenia i ich otwarcie, 
c) przyjęcie do protokołu wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferentów przed 
otwarciem ofert, 
d) odczytanie danych oferentów oraz cen ofertowych. 
5. W części zamkniętej posiedzenia (bez oferentów) Komisja Konkursowa: 
a) zbada, które z ofert spełniają warunki konkursu, 
b) odrzuci oferty nie odpowiadające warunkom konkursu, 
c) dokona wyboru oferty lub ofert albo nie przyjmie żadnej z ofert, 
6. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora ZOZ Polanów. 
7. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu postępowania 
konkursowego poprzez zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej oraz na 
tablicy ogłoszeń ZOZ Polanów, ul. Bobolicka 4. 
8. Postępowanie konkursowe umarza się w przypadku, gdy nie zostanie zakończone 
wyłonieniem właściwej oferty. 
9. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia 
terminu składania ofert i ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny. 
 
X. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJ ĄCE OFERENTOM 
 
1. Oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji konkursowej, jednakże nie później 
niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
2. Komisja konkursowa rozpatrzy skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. 



3. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja konkursowa niezwłocznie informuje 
pozostałych oferentów poprzez ogłoszenie na stronie internetowej ZOZ Polanów przed 
upływem terminu składania ofert. 
4. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej oraz tablicy 
ogłoszeń ZOZ Polanów, oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest 
dotyczący wyboru oferty. 
5. Udzielający zamówienie rozpatruje i rozstrzyga umotywowany protest  najpóźniej w ciągu 7 
dni od daty otrzymania. 
6. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Komisja konkursowa niezwłocznie informuje 
pozostałych oferentów poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń 
ZOZ Polanów. 
7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
 
XI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Umowa będzie zawarta na okres 36 miesięcy. 
2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o 
miejscu i terminie podpisania umowy. 
3. Jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający 
Zamówienie wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. 
 
XII.  ZAWARTO ŚĆ OFERTY 
 
Do oferty należy dołączyć: 

1. Załącznik nr 1 – Wypełniony Formularz ofertowy.  

2. Dokumenty wyszczególnione w punkcie  V Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert 

 
Załączniki do SWKO: 

1. Formularz Ofertowy  – załącznik nr 1 

2. Projekt umowy – Załącznik nr 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


