
                                                                                                                             Załącznik Nr 1 

                                 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia: Usługa przewozowa na rzecz jednostek organizacyjnych 

Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Świadczenie usług przewozowych na rzecz jednostek organizacyjnych Specjalistycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na terenie miasta Poznania i 
okolic samochodem dostawczym, o masie całkowitej 3,5 tony oraz udostępnianie jednego 
pracowników - kierowcę, do załadunku i wyładunku towarów wraz z wniesieniem i 
zniesieniem we wskazane miejsce przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający wymaga, aby do realizacji usługi, o której mowa w pkt. 1 używany był 
samochód spełniający następujące wymagania: 

a) samochód dostawczy z zamykaną skrzynia ładunkową, zintegrowaną z kabiną kierowcy 
(nadwozie typu furgon) o masie całkowitej 3,5 tony i ładowności od 1300 kg do 1500 kg. 

b) niskopodwoziowy lub wyposażony w podnośnik/windę; 
c) kryty (metalowa obudowa); 

d) kontener zamykany ( ładownia) 

e) długość kontenera (ładowni) o wymiarach nie krótszych niż 4,00 m, szerokość 2,10m,   
f) pasy w kontenerze lub inne zabezpieczenie przewożonego towaru; 

g) w części bagażowej zabudowa podłogi antypoślizgowa, zmywalna 

h) liczba miejsc w kabinie łącznie z kierowcą: 3 

i) bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 
3. Pojazd powinien być sprawny technicznie, bezpieczny dla ruchu, w stanie estetycznym (tj. 

czysty w środku i na zewnątrz, bez widocznych uszkodzeń blacharki itp.) spełniający 
wszystkie wymagane przepisami prawa normy związane z realizacją usługi, posiadający 
obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu, kierowców oraz pasażerów (OC i NW) 

4. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii polisy OC i NW (do wglądu oryginały) wraz z 
dowodem opłacenia składki, w dniu podpisania umowy.   

III. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy: 
1. Pobieranie (w tym załadunek i wyładunek) z magazynu centralnego, magazynu apteki przy 

ul.Krysiewicza 7/8 artykułów i ich dostarczenie bezpośrednio do komórek organizacyjnych 
mieszczących się w: 

a. Szpitalu Dziecięcym przy ul.Nowowiejskiego 56/58 

b. Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul.Spornej 16 

c. Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym i Urologicznym przy ul. Jarochowskiego 18 

d. Przychodni Położniczo-Ginekologicznej i Pracowni Patomorfologii przy ul. 
Niegolewskich 29 

e. Laboratorium przy ul. Nowowiejskiego 22/24 

2. Transport (w tym załadunek i wyładunek) z komórek organizacyjnych Zespołu sprzętu o 
różnych gabarytach takich jak: łóżka szpitalne, meble, sprzęt medyczny itp. do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego. 



3. Transport (w tym załadunek i wyładunek) we wskazane miejsce przez Zamawiającego 
dokumentów do Archiwum szpitalnego.   

4. Wywóz artykułów pokasacyjnych takich jak: np: meble, sprzęt medyczny o różnych 
gabarytach, sprzęt AGD, makulatury itp. 

5. Transport tlenu medycznego w butlach o pojemności 6,4m³ ze Szpitala Dziecięcego przy 
ul.Krysiewicza 7/8 do Szpitala Dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego 56/58. Jednorazowy 
transport max. 4-5 butli. 

6. Inne transporty nie wyszczególnione w umowie zlecane na bieżąco przez Zamawiającego. 
7. W skład obiektów Zamawiającego wchodzą budynki od jeden do trzech kondygnacji wraz z 

poddaszami i poziomu poniżej parteru - nie wszystkie budynki posiadają windę. 

IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawiania samochodu dostawczego wraz z osobą, o 

której mowa w pkt. II do dyspozycji Zamawiającego w jego godzinach pracy, we wszystkie 
dni robocze w ciągu roku kalendarzowego, we wskazane miejsce i ustalona godzinę. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie podstawić samochód na "cito" w ciągu 30 min. od 
momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia towaru w trakcie 
wykonywania usługi. Ponosi całkowity koszt zniszczonego towaru wynikający z jego winy. 

4. W przypadku wystąpienia awarii samochodu dostawczego Wykonawca zobowiązany jest do 
podstawienia innego pojazdu o takich samych parametrach technicznych i wyposażeniu, w 
czasie, który gwarantuje wykonanie usługi nie powodując zakłóceń w harmonogramie 
danego dnia na własny koszt. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu pojazdu 
zastępczego. 

5. W przypadku awarii samochodu Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
powiadomienia o awarii Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych 
kosztów wynikających z awarii pojazdu Wykonawcy. 

6. Cena za 1 rob /godz. od momentu podstawienia samochodu do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. 
wynagrodzenie pracowników, opłaty drogowe, parkingowe, opłaty ubezpieczeniowe 
naprawy samochodu, paliwo, dojazd do Zamawiającego. 

7. Szacunkowa ilość godzin objętych niniejszym postępowaniem wynosi szacunkowo 3 000 
godzin. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin 
tygodniowo. 

9. Wykonawcy z tytułu zmniejszenia ilości godzin nie przysługują żadne roszczenia. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w przypadku zdarzenia siły wyższej 

(aktu terroru, kataklizmy, zamieszki, wojny), których nie można było przewidzieć, ani im 
zapobiec. 

                                                                                                     Zamawiający 

 

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                             



                                                                                                                          

             Załącznik nr 2 

 
/Nazwa i adres Wykonawcy/ 
................................................... 
 
                                                                                                        .................................................... 
                                                                                                               / miejscowość i data  / 
 
 
                                   FORMULARZ OFERTOWY/ WZÓR 
                                

  
Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w 
Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań 
  
Dane Wykonawcy: 
Pełna nazwa:  ................................................................................................................ 

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

Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu): 
............................................................................................................................................................... 

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

REGON:...............................  NIP: .................................. 

Numer telefonu:...................................... 

Adres e-mail: .......................................... 

 zarejestrowany/ wpisany do rejestru ….........................   

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

  
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon i/lub adres e-mail)     
....................................................................................................................................... 
  

1. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargowym pn.:„Usługa 

przewozowa na rzecz jednostek organizacyjnych Zespołu” oświadczamy, że oferujemy 

wykonanie zamówienia za następującą cenę i na następujących warunkach: 

Stawka 1 rob/godz. netto   ....................zł. plus obowiązujący podatek VAT ........%,  wartość 
podatku VAT ….. % tj. ......................zł., co stanowi wartość brutto ..................... zł. 
( słownie:................................................ zł. ) 
   
Przewidywana łączna wartość 24-miesięcy trwania umowy, przy założeniu 3 000 rob/godz., 
wyniesie wartość  netto ............................zł., plus obowiązujący podatek VAT ........%,  wartość 
podatku VAT ......................zł., co stanowi wartość brutto ..................... zł.  
( słownie:................................................................ zł. 



  
2. Oferujemy  stałość ceny w okresie trwania umowy. 
  
3. Oferujemy 30 dniowy termin płatności. 
  
4. Usługi zamierzam/y wykonywać samochodem dostawczym , spełniającym wszystkie 

wymagania opisane w  SIWZ. 
     
5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 
7. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w 
niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

  
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu. 
 
9. Oferta została złożona na ................... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych                          

od nr .................. do nr  ........................   
10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. .......................................... 

2. ........................................ 

 

 

 

  

  

*/ niepotrzebne skreślić                                           _________________________   
                                                                podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
                                                                                                                                                                      woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

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

       (miejscowość, data)   

1 
  

  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              Załącznik Nr 3 
Opis parametrów oferowanego samochodu dostawczego: 
( na wezwanie Zamawiającego) 
  

X 
Parametry techniczne samochodu 
wymagane przez Zamawiającego 

Parametry techniczne samochodu 
oferowane przez Wykonawcę 

TAK/NIE 

DANE OGÓLNE    

1 

Samochód dostawczy z zamykaną 
skrzynią ładunkową zintegrowaną z 
kabiną kierowcy 
(nadwozie typu furgon) o masie 
całkowitej 
3500 kg: Marka, model / podać 

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

..   

2 Rok produkcji:   ........................................................... 

4 
Kontener zamykany o wymiarach nie 
krótszych  niż: długość  4,00 m, szer.2,10 
m   

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

..   

5 
Ładowność pojazdu od 1300 kg do 
1500kg 

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

  Wykonawca oferuje do realizacji usługi, samochód spełniający następujące wymagania: 

1. samochód dostawczy z zamykaną skrzynia ładunkową, zintegrowaną z kabiną kierowcy 

(nadwozie typu furgon) o masie całkowitej 3,5 tony i ładowności od 1300 kg do 1500 kg. 

2. niskopodwoziowy lub wyposażony w podnośnik/windę; 

3. kryty (metalowa obudowa); 

4. kontener zamykany o wymiarach nie krótszych niż: dł. 4,00 m, szer. 2,10m,   

5. pasy w kontenerze lub inne zabezpieczenie przewożonego towaru; 
6. w części bagażowej zabudowa podłogi antypoślizgowa, zmywalna 

7. liczba miejsc w kabinie łącznie z kierowcą: 3 

8. bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 

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

                                                                                   (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub                                                                                  

                                                                                                                                        upoważnionej przez wykonawcę) 

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

                  (miejscowość, data)          

                                                                                                                    

 



 

 Załącznik nr 4   

Wzór umowy ! 

  

Umowa   NR AZP/...../16 

  

          zawarta w dniu ..................2016r.   w Poznaniu pomiędzy: 

  

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,  ul. 
Krysiewicza 7/8 ,61-825 Poznań wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki 
zdrowotnej przez 2 Sąd Rejonowy w Poznaniu 

Wydział XIV pod numerem KRS  0000003220 NIP 778-11-28-565 , REGON 630863147 zwany 
dalej  „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

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

a 

firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)……………………..…………………, 

z siedzibą w …………………...………… przy ulicy ……………………….…………, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………..........………….…… 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………….,  
Kapitał zakładowy i wniesiony …………………(niepotrzebne skreślić) 

NIP …………………….., REGON …………………. zwaną dalej  „Wykonawcą”, którą 
reprezentują: 

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

................................................................................................................................................. lub (w 
przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
Imię i nazwisko ……………….…..……….., działającym pod firmą …………..…………..……… 
z siedzibą w …………….…………. przy ulicy ……….….…………......, wpisanym do ewidencji 
działalności gospodarczej ……………………….………pod numerem …..……………..………, 

NIP………………….…REGON  ………………….… zwanym dalej „Wykonawcą” 

                         

                                                                      § 1. 

 
Umowa zostaje zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. 

    

                                                                      § 2. 

  

1.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przewozowych na rzecz jednostek organizacyjnych 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zgodnie ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.   

 

 



2.Usługi transportowe wykonywane będą przy użyciu samochodu dostawczego o całkowitej masie 
3,5 tony i ładowności od 1300 do 1500 kg z udziałem 1 stałego pracownika Wykonawcy 
( kierowca). 

 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin. Wykonawca 
z tytułu zmniejszenia ilości godzin i nie wykorzystania kwoty wynikającej z umowy, nie będzie 
dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń od Zamawiającego. 

 

                                                                      § 3   
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Podstawienia samochodu, o którym mowa w par. 2 ust. 2, do dyspozycji Zamawiającego we 
wszystkie dni robocze w ciągu roku kalendarzowego, we wskazane miejsce i ustalona godzinę. 

2) Podstawienia samochodu na "cito" w ciągu 30 min. od momentu telefonicznego zgłoszenia 
przez Zamawiającego. 

3) Przewozu (wraz z załadunkiem i wyładunkiem oraz wniesieniem i zniesieniem) wszelkiego 
rodzaju towarów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy (szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia) z miejsca do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
4) Zaopatrzenia kierowcy w karty drogowe, zawierające następujące dane:   

a) imię i nazwisko kierowcy, 

b) nr rejestracyjny pojazdu, 

c) datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia usługi, 
d) datę, godzinę rozpoczęcia przerwy w trakcie realizacji usługi, 

e) cel wyjazdu 

 2. Zabezpieczenia przewożonych rzeczy przed uszkodzeniem podczas transportu. 

3. Zapewnienia łączności z pojazdem poprzez telefon komórkowy. 
4. Umożliwienia przewozu drugiej i  trzeciej osoby (pracownik Zespołu) 

5. Utrzymania pojazdu w czystości. 

                                                                       § 4 
1. Strony ustalają  całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia na dzień 
podpisania umowy w wysokości: netto: .............................. zł plus obowiązujący podatek VAT, co 
stanowi łączną wartość brutto: ............................... zł. 

(słownie:..........................................................................) 

2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę obliczane będzie według stawki roboczogodziny w 
wysokości ..................... zł netto plus obowiązujący podatek VAT, co stanowi wartość brutto 

.........................zł (słownie: ...................................................) 
3. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ceny netto 
zaoferowanej w ofercie. 

4. W razie ustawowej zmiany podatku stawki  podatku od towarów i usług VAT w trakcie 
realizacji umowy- w zakresie dotyczącym jej przedmiotu – cena brutto zostanie odpowiednio i 
automatycznie zmodyfikowana. Po wystawieniu faktury VAT zostanie zastosowana stawka VAT 
obowiązująca w dniu jej wystawienia. 

 

§ 5 
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o dokumenty (karty drogowe 
poświadczone przez Zamawiającego) po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. 



3. Podstawą rozliczenia faktury będzie udokumentowanie na kartach drogowych dziennych 
ilości faktycznie przepracowanych godzin licząc od momentu podstawienia pojazdu w 
wyznaczone miejsce do momentu dostarczenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Do 
uzyskanej wartości Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej stawce. 

4. Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20 % 
wartości umownej brutto, gdy któraś ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca. 

2. W sytuacji gdy Wykonawca spóźni się z podstawieniem samochodu Zamawiający nałoży 
karę w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w świadczeniu usługi przekraczającej godzinę, 
Zamawiający niezależnie od uprawnień określonych w § 6 ust. 1 Umowy zastrzega sobie prawo do 
zlecenia wykonania usługi innemu Wykonawcy bez konieczności wyznaczenia Wykonawcy 
dodatkowego terminu na wykonanie usługi ,w Wykonawcę umowy obciąży wszystkimi kosztami. 

4. Wykonawca pokrywa koszty wynikłe z uszkodzenia towaru w trakcie transportu. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z usług przewozowych w przypadku 
braku zleceń. W takim przypadku Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych 
roszczeń finansowych. 

                                                                       § 7 
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty 
obowiązywania umowy  od dnia ………………. do ……………….. 

2. Zamawiający zastrzega, że realizacja usług objętych niniejszą umową w okresie od 
01.01.2017r. będzie uzależniona od posiadania przez Zamawiającego środków finansowych w 
zatwierdzonym planie finansowym na lata 2017 i 2018. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia w sytuacji, gdy Wykonawca; 

1) pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w sposób uporczywy uchyla się od 
wykonania umowy, 

2) utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności; 
3) pomimo 3 pisemnych upomnień Wykonawca nadal w sposób rażący narusza inne 
postanowienia niniejszej umowy lub wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z 
warunkami umowy. 

4) Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia w przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności.   

§ 8 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić  istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w przypadku zdarzenia siły wyższej 
(aktu terroru, kataklizmy, zamieszki, wojny), których nie można było przewidzieć, ani im 
zapobiec. 

§ 9 



Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

  

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.   
2. Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle realizacji umowy będą podawane do 
rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.   

  
  

           WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY 
  

  

  

  

                            

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

 


