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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

pn.: „Świadczenie usług medycznych na potrzeby Izby 
Wytrzeźwień w Tychach w 2012 r.” 

 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 R. Nr 113, Poz. 759, Nr 161, Poz. 1078 
i Nr 182, Poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, Poz. 13 i Nr 28, Poz. 143) , zwanej dalej 
Pzp. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Zatwierdzono w dniu: 
       23.11.2011r. 
W oryginale podpisał 
       Dyrektor 
Inż. Piotr Sobczyk 
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1. ZAMAWIAJĄCY: 
Tyski Zakład Usług Komunalnych 

ul. Burschego 2 

43-100 Tychy 

tel. 32 325 - 05 – 96, fax. 32 227 - 75 - 14 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Wspólny Słownik Zamówień CPV-85121000-3 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych osobom doprowadzonymi   
i przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień w Tychach  (dni powszednie, soboty, niedziele      
i wszystkie święta – każdego tygodnia) w systemie zmianowym na dyżurach 12 
godzinnych: 
 
dyżur dzienny    7:00 – 19:00 
dyżur nocny     19:00 –  7:00 
 
Minimalna ilość lekarzy potrzebna do zapewnienia obsługi – 5. 
 
3.1. Do zakresu pracy lekarzy należeć będzie: 

1) Przeprowadzanie szczegółowych badań lekarskich oraz opieka nad osobami 
doprowadzonymi i przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień, w tym pomoc 
medyczna. 

2) Stwierdzanie po przeprowadzeniu badania osoby doprowadzonej do izby  
a) braku objawów stanu nietrzeźwości uzasadniających umieszczenie          

w izbie; 
b) potrzeby udzielenia pomocy doraźnej, która może być udzielona w izbie ; 
c) konieczności wykonania zabiegów higieniczno-sanitarnych, uwzględniając 

objawy stanu nietrzeźwości oraz brak przeciwwskazań do umieszczenia  
w izbie; 

d) istnienia medycznych przesłanek skierowania do szpitala lub innego 
zakładu opieki zdrowotnej – z uwzględnieniem objawów stanu 
nietrzeźwości oraz istnienia wskazań do hospitalizacji. 

3) Udzielenie przed zwolnieniem z izby pomocy medycznej niezbędnej ze względu 
na stan zdrowia, w stosunku do osób, których nie przyjęto do izby.  

4) Decydowanie po konsultacji z kierownikiem zmiany lub innym pracownikiem 
wyznaczonym przez kierownika izby o zastosowaniu lub zaprzestaniu stosowania 
środka przymusu bezpośredniego. 

5) Zlecanie zastosowania przymusu bezpośredniego polegającego na 
unieruchomieniu na czas nie dłuższy niż 4 godziny. W razie potrzeby, po 
osobistym badaniu, można przedłużyć unieruchomienie na następne okresy       
6-godzinne, przy czym nie jest możliwe zastosowanie unieruchomienia na okres 
dłuższy niż 24 godziny. 

6) Niezwłocznie po zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego 
podejmowanie kontroli stanu zdrowia osoby, w stosunku, do której zastosowano 
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przymus bezpośredni. 
7) Sporządzanie opinii w karcie ewidencyjnej obejmujących: 

a) datę i godzinę badania lekarskiego, 
b) wywiad środowiskowy oraz lekarski określający stan zdrowia, a także 

okoliczności, rodzaj i ilość wypitego alkoholu i inne okoliczności związane 
z wprowadzeniem się w stan nietrzeźwości, 

c) badanie osoby doprowadzonej z oceną: 
- zaburzeń świadomości, 
- zachowania, 
- nastroju, 
- chodu, 
- mowy, 
- śladów wymiotów, 
- tętna, 
- serca, 
- źrenic, 
- skóry, 
- płuc, 
- stanu jamy brzusznej, 
- obrażeń, 
- innych objawów chorobowych, 
- ogólnego stanu badanego, 

d) uzasadnienie przyjęcia do izby lub placówki albo braku potrzeby przyjęcia 
do izby; 

8)  Sporządzanie innej dokumentacji lekarskiej; 
9) Sprawowanie opieki medycznej nad osobami w stanie nietrzeźwości. 
10) Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
11) Przeprowadzanie szczegółowych badań lekarskich osób zwalnianych z izby 

wytrzeźwień z podaniem m.in. stopnia wytrzeźwienia, stanu fizycznego                 
i psychicznego. 

12) Informowanie doprowadzonych o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz 
motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. 

13) Sporządzanie raportów z przebiegu dyżuru z uwzględnieniem ilości zużytych 
leków, stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń izby oraz innych istotnych 
okoliczności. 

14) Kontrola stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń izby. 
 

3.2. Personel Wykonawcy będzie wykonywał czynności wymienione w 3.1 w budynku 
Izby Wytrzeźwień położonych w Tychach przy ul. Budowlanych 67.  
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające   
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

    3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 
67 UST. 1 PKT 6 I 7): 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w/w zamówień.  
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW A TAKŻE INFORMACJA O WYMAGANYCH 
OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH 

6.1 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ustawy Pzp dotyczące: 
6.1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
6.1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
6.1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia , nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku 
zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia. 
6.1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  – o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy mają ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną zgodną                      
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów 
wykonujących zawód na terytorium RP ( Dz. U. Nr 78 poz. 515)  Spełnianie warunku 
zostanie ocenione na podstawie złożonej opłaconej polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczenia. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie 
z formułą: spełnia / nie spełnia. 

6.2 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

6.2.1 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik 
nr 2 do SIWZ.  

6.2.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania 
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga 
złożenia następujących dokumentów: 

1) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; 

Wymagane jest dysponowanie co najmniej 5 osobami z uprawnieniami: 

- lekarza, felczera - załącznik nr 4 do SIWZ 

2) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

- wymagane jest wypełnienie oświadczenia - załącznik nr 4a do SIWZ  

6.3 Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia (pkt 
6.2.2), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia (wypełniony załącznik nr 4b do SIWZ) (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). 
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6.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: 

6.4.1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2a do SIWZ; 

Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu będzie 
dokonywana zgodnie  z formułą: spełnia / nie spełnia. 

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,      
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający nie 
wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych powyżej – pkt 6.4 (brak podstaw do wykluczenia). 

6.5 Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (art. 26 ust. 2a 
ustawy Pzp). 

6.6 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

6.7 Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania, które należy dołączyć do oferty: 

a) załącznik nr 1 do SIWZ – wypełniony formularz oferty, 

b) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że 
osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika 
to z załączonych do oferty dokumentów, 

6.8 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku dokumentów, o których mowa              
w punkcie 6.7.b (pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie) 
Wykonawcy muszą dołączyć do oferty oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez notariusza.  

W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone 
przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający…, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub te podmioty. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której 
mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zmawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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Odnośnie dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6.2 siwz (spełnianie 
warunków z art.22 ustawy Pzp)  - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się                  
o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 

Odnośnie dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6.4 siwz (brak podstaw 
do wykluczenia) - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
dokument ten składa każdy z nich. 

6.9 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa           
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 
ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 

Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

6.10 Informacja odnośnie art. 22 ust.2 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią 
osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów 
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

7.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą 
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38). 

7.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem oraz drogą 
elektroniczną (m.podsiadlo@izbaw.pl) . 

7.3 W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

7.4 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,                  
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

7.5 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 

W zakresie proceduralnym i merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu             
z Wykonawcami jest: 

 Marek Podsiadło tel. 32 217 40 24  
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8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

8.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Wykonawca samodzielnie 
lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym że 
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

8.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 

9.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

9.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu        
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy     
w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

9.3 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie 
podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

9.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 

9.5 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 

9.6 Oferta musi być napisana, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem, na każdej stronie podpisana przez 
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 
podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wszelkie 
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

9.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały.  

9.8 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

9.9 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych:  

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach 
ul. Burschego 2 
43-100 Tychy 
oraz opisanych w następujący sposób:  

Oferta na: „Świadczenie usług medycznych na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Tychach    
w 2012 r.” 

NIE OTWIERAĆ przed 2011-12-12 godz. 10:15 
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Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić 
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

9.10   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 9.9 
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

9.11  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 
ustawy Pzp. 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

10.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie do dnia  

2011-12-12 do godz. 10:00. 

10.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie 
zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do 
wniesienia odwołania. 

10.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć         
w dniu 2011-12-12 godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego. 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

11.1 Cena oferty za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową obowiązującą przez cały 
okres realizacji zadania i musi zawierać w swej wartości wszelkie koszty 
zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.  

11.2 Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do 
pełnych groszy do dwóch miejsc po przecinku. 

11.3 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

12. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

12.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 100 % 

12.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryterium będą liczone według 
następującego wzoru: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 Cena (koszt) 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 
gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
 - Cof -  cena podana w ofercie  
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12.3 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji 
Przetargowej zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie 
końcową ocenę danej oferty. 

12.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

13. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny 
ofert. 

13.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy Pzp.  

13.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 
zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne          
i prawne; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa             
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

13.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 13.3, a zamawiający umieści na 
stronie internetowej  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

13.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to przesłane będzie faksem lub drogą elektroniczną, albo 
10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę 
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa 
powyżej w sytuacji określonej w art. 94 ust.2 ustawy Pzp. 

13.6 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy     
w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa       
w art. 93 ust. 1. 
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14. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

14.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje 
udzielać zaliczek.  

15. UMOWA: 

15.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do 
niniejszej Specyfikacji. 

15.2 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje 
możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty  

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

16.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp. 

16.2 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego luib 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany zgodnie z art. 181 ust. 1 
ustawy Pzp. 

16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

16.4 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania     
o  cenę; 

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego.  

16.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

16.6 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

16.7 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla 
siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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17. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty                         
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

18. INNE: 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.). 

 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
1. załącznik nr 1 – Formularz oferty 
2. załącznik nr 2 i 2a – Oświadczenie o warunkach / oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia 
3. załącznik nr 3 – Wzór umowy  
4. załącznik nr 4/4a/4b –  Wykaz osób / oświadczenie wykonawcy, że osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia / 
oświadczenie innego podmiotu o  oddaniu do dyspozycji wykonawcy osób z wykazu 
osób. 

 



Załącznik nr 1 
 
Dane Wykonawcy/Lidera Konsorcjum: 
Nazwa…………………………………………………………..………………………...…………………..……………
……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………….………………………………………………………… 
telefon…………………………………………………...………...………………………………………………………. 
fax…………………………………………………………………..…………………………………………………....... 
e-mail ………………………………………………………………..……………………………………………………. 
 
Członek Konsorcjum/Członkowie: 
Nazwa………………………………………………………………..…………………...…………………..……………
……………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………………………….………………………………………… 
telefon……………………………………………………………...……………...………………………………………. 
fax…………………………………………………………………………………..…………………………………....... 
e-mail ………………………………………………………………………………..……………………………………. 

 
OFERTA 

 
Na realizację zadania pn.:  

„Świadczenie usług medycznych na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Tychach w 2012 r.” 

 
 

 
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia: ...................................... zł brutto 
 
Słownie zł: ……………………………………............................................................. 

w tym VAT (zł) : .......................................................................................................    

przy uwzględnieniu stawki …………zł brutto za 1 godzinę pracy. 

 
1. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2012 – 31.12.2012 
2. Warunki płatności: płatne miesięcznie w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu 
3. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i akceptujemy go bez uwag. 

 
 
 
 
 
................................................                                                  ………………………………. 

miejscowość i data                                                                                                    pieczęć i podpis osoby  uprawnionej do  
                           reprezentowania Wykonawcy lub  

                               upoważnionej do występowania w jego   
                          imieniu 
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Załącznik nr 2 

 
 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: 
”Świadczenie usług medycznych na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Tychach w 2012 r.” 

 
oświadczam, że jako Wykonawca spełniam warunki dotyczące:  

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 

 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania        

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 



 
 Strona: 1/1 

 
Załącznik nr 2a 

 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn: 
”Świadczenie usług medycznych na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Tychach w 2012 r.” 

oświadczam, że jako wykonawca nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1  ustawy 

z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.) 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania        

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
 



Załącznik nr 3 
 
 

Wzór umowy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Świadczenie usług medycznych na potrzeby Izby Wytrzeźwień            
w Tychach w 2012 r.” 

 
 

Umowa nr ........-2012 
zawarta dnia ..................2011 r. w Tychach 

 
pomiędzy: 
Gminą Miasta Tychy - Tyskim Zakładem Usług Komunalnych w Tychach 
43-100 Tychy, ul. Burschego 2 
NIP: 646-271-32-98  
REGON: 278348986 
reprezentowanym przez: 
....................................... 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a  
................................... 
.................................. 
reprezentowaną przez 
................................... 
zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą 
 

§1 
1. Zamawiający zleca Wykonawcy zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej nad osobami 
doprowadzonymi i przebywającymi w izbie (dni powszednie, soboty, niedziele i wszystkie 
święta) w systemie zmianowym na dyżurach 12 godzinnych: 

1) dyżur dzienny – 7:00 – 19:00 
2) dyżur nocny 19:00 – 7:00 

2. Wykonawca zapewnia co najmniej 5 lekarzy potrzebnych do zapewnienia opieki lekarskiej, 
o jakiej mowa w ust. 1. 
3. Strony ustalają, ze sumy gwarancyjne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej będą 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Finansów        
z dnia 26.04.2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 78 poz. 515) w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu polis ubezpieczeniowych 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§2 

1. Przez całodobową opiekę lekarską, o której mowa w §1 należy rozumieć: 
1) Przeprowadzanie szczegółowych badań lekarskich osób doprowadzonych do izby 

wytrzeźwień. 
2) Stwierdzanie po przeprowadzeniu badania osoby doprowadzonej do izby  

a) braku objawów stanu nietrzeźwości uzasadniających umieszczenie w izbie; 
b) potrzeby udzielenia pomocy doraźnej, która może być udzielona w izbie ; 
c) konieczności wykonania zabiegów higieniczno-sanitarnych, uwzględniając 

objawy stanu nietrzeźwości oraz brak przeciwwskazań do umieszczenia        
w izbie; 



d) istnienia medycznych przesłanek skierowania do szpitala lub innego zakładu 
opieki zdrowotnej – z uwzględnieniem objawów stanu nietrzeźwości oraz 
istnienia wskazań do hospitalizacji. 

3) Udzielenie przed zwolnieniem z izby pomocy medycznej niezbędnej ze względu na 
stan zdrowia, w stosunku do osób, których nie przyjęto do izby.  

4) Decydowanie po konsultacji z kierownikiem zmiany lub innym pracownikiem 
wyznaczonym przez kierownika izby o zastosowaniu lub zaprzestaniu stosowania 
środka przymusu bezpośredniego. 

5) Zlecanie zastosowania przymusu bezpośredniego polegającego na unieruchomieniu 
na czas nie dłuższy niż 4 godziny. W razie potrzeby, po osobistym badaniu, można 
przedłużyć unieruchomienie na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie jest 
możliwe zastosowanie unieruchomienia na okres dłuższy niż 24 godziny. 

6) Niezwłocznie po zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego 
podejmowanie kontroli stanu zdrowia osoby, w stosunku, do której zastosowano 
przymus bezpośredni. 

7) Sporządzanie opinii w karcie ewidencyjnej obejmujących: 
a) datę i godzinę badania lekarskiego, 
b) wywiad środowiskowy oraz lekarski określający stan zdrowia, a także 

okoliczności, rodzaj i ilość wypitego alkoholu i inne okoliczności związane       
z wprowadzeniem się w stan nietrzeźwości, 

c) badanie osoby doprowadzonej z oceną: 
- zaburzeń świadomości, 
- zachowania, 
- nastroju, 
- chodu, 
- mowy, 
- śladów wymiotów, 
- tętna, 
- serca, 
- źrenic, 
- skóry, 
- płuc, 
- stanu jamy brzusznej, 
- obrażeń, 
- innych objawów chorobowych, 
- ogólnego stanu badanego, 

d) uzasadnienie przyjęcia do izby lub placówki albo braku potrzeby przyjęcia do 
izby; 

8) Sporządzanie innej dokumentacji lekarskiej; 
9) Sprawowanie opieki medycznej nad osobami w stanie nietrzeźwości. 
10) Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
11) Przeprowadzanie szczegółowych badań lekarskich osób zwalnianych z izby 

wytrzeźwień z podaniem m.in. stopnia wytrzeźwienia, stanu fizycznego                        
i psychicznego. 

12) Informowanie doprowadzonych o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz 
motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. 

13) Sporządzanie raportów z przebiegu dyżuru z uwzględnieniem ilości zużytych leków, 
stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń izby oraz innych istotnych okoliczności. 

14) Kontrola stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń izby. 
2. Wykaz osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonywania czynności określonych 
ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z personelem Izby, w szczególności przez 
zobligowanie osób wskazanych w załączniku nr 1 do bezwzględnego: 

1) stosowania się do poleceń kierownictwa Izby w zakresie realizacji zapisów niniejszej 
umowy i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04.02.2004 r. w sprawie w sprawie 



trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz 
organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, 

2) przestrzegania Regulaminu Izby. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania harmonogramów pracy lekarzy                    
i przekazywania ich Zamawiającemu najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego na 
miesiąc następny. 
 

§3 
1. Personel Wykonawcy będzie wykonywał czynności wymienione w §2 w budynkach Izby 
Wytrzeźwień położonych w Tychach przy ul. Budowlanych 67. 
2. Zamawiający udostępnia Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia wraz z wyposażeniem, 
sprzętem, aparaturą medyczną zgodną z obowiązującymi przepisami, a Wykonawca 
zobowiązuje się do ich wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem, tylko i wyłącznie w celu 
wykonania przedmiotu umowy. 
3. Leki wykazane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04.02.2004r. 
(Dz.U. z 2004r. Nr 20 poz. 192 z późn. zmianami) dostarczać będzie Zamawiający. 

 
§4 

1. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy wynosi ……………zł 
(słownie:…………………………………………zł brutto). 
2. Stawka godzinowa wynosi …………… zł (słownie: …………………………………zł brutto). 
3. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu bankowego miesięcznie w terminie 14 
dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze. 
4. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
  

§5 
1. W razie nieobecności lekarza, niezależnie od przyczyn Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić zastępstwo innego lekarza. Kwalifikacje zawodowe zastępcy musza być, co 
najmniej równe kwalifikacjom zawodowym personelu Wykonawcy. Postanowienia           
o obowiązkach Wykonawcy stosuje się odpowiednio do osoby zastępcy. 

2. W przypadku braku zapewnienia personelu do wykonywania czynności, o których mowa 
w §2 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości   
3 krotności stawki godzinowej określonej w §4 ust. 2 za każdą godzinę niewykonywania 
tych czynności przez personel Wykonawcy. 

3. W razie wcześniejszego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca poniesie ponadto koszt wykonania 
zastępczego czynności, o których mowa §2. 

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje szkody Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych bezpośrednio          
z przysługującego wynagrodzenia. 

 
§6 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 
1) Wykonawca pomimo wezwania nie wykonuje zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy lub wykonuje je nienależycie, 
2) osoba lub osoby, którym Wykonawca powierzył wykonywanie czynności utraciła 

wymagane uprawnienia, a na jej miejsce Wykonawca nie wskazał niezwłocznie innej 
osoby lub innych osób posiadających te uprawnienia. 



2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinno mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności. 
3. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
 

§7 
Umowa została zawarta na czas oznaczony od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
 

§8 
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

 
§9 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10 
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

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

Zamawiający       Wykonawca 



*w przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie 
(załącznik nr 4b do SIWZ) tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia              
                                  Strona: 1/1 

 

      Załącznik nr 4 

WYKAZ OSÓB 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług medycznych na potrzeby Izby 
Wytrzeźwień w Tychach w 2012 r.” oświadczamy, że do realizacji zamówienia zamierzamy wyznaczyć następujące osoby: 

 
Imię i nazwisko 

 
Funkcja przy wykonywaniu 

zamówienia 

 
Podstawa dysponowania* 

 
Rodzaj uprawnień 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Jednocześnie oświadczam, że wymienione osoby posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia. 
 
  dnia                         

                                        podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 4a 
 

 

 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
na podstawie § 1 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług medycznych na 

potrzeby Izby Wytrzeźwień w Tychach w 2012 r.” oświadczamy, iż osoby wskazane                

w załączniku nr 4 tj: 

 

- imię i nazwisko …………………….. 

- imię i nazwisko. …………………….. 

- imię i nazwisko …………………….. 

- imię i nazwisko …………………….. 

- imię i nazwisko …………………….. 

- imię i nazwisko …………………….. 

- imię i nazwisko …………………….. 

- imię i nazwisko …………………….. 

- imię i nazwisko …………………….. 

 

 

 posiadają wymagane w punkcie 6.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

uprawnienia. 

 

 

 

 

 
 
………………… dnia ………………….   …………………………………………..  

 podpis osoby uprawnionej do składania  
  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 4b 
 

 

 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU* 
na podstawie art. 26 ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 
 

Niniejszym zobowiązuję się do oddania Wykonawcy: 
 
  …………………………………….. 
  …………………………………….. 
  …………………………………….. 
  …………………………………….. 
 
do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia tj. osób wymienionych                 
w załączniku nr 4 

 
 
- imię i nazwisko …………………….. 
 
 
 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym   
w przetargu nieograniczonym pn.: „Świadczenie usług medycznych na potrzeby Izby 
Wytrzeźwień w Tychach w 2012 r.” 
 
 
Będę brał/nie będę brał udział/u w realizacji części zamówienia** 
 
 
 
……………………… dnia ………………….   ………………………………………….. 

podpis osoby uprawnionej do     
   składania oświadczeń woli 

 
 
 
 
 
 
 
* wypełnić, jeżeli dotyczy 
** niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pieczęć innego podmiotu 
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	9.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały.
	9.8 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
	9.9 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych:
	Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach
	ul. Burschego 2
	43-100 Tychy

	Oferta na: „Świadczenie usług medycznych na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Tychach    w 2012 r.”
	9.10   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 9.9 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
	9.11  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

	10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
	10.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie do dnia
	2011-12-12 do godz. 10:00.
	10.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
	10.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć         w dniu 2011-12-12 godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego.

	11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
	11.1 Cena oferty za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową obowiązującą przez cały okres realizacji zadania i musi zawierać w swej wartości wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.
	11.2 Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy do dwóch miejsc po przecinku.
	11.3 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

	12. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
	12.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
	12.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:
	12.3 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
	12.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

	13. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
	13.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
	13.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp.
	13.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
	a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
	b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne          i prawne;
	c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
	d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa             w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

	13.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 13.3, a zamawiający umieści na stronie internetowej  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
	13.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to przesłane będzie faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej w sytuacji określonej w art. 94 ust.2 ustawy Pzp.
	13.6 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy     w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa       w art. 93 ust. 1.

	14. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA
	14.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielać zaliczek.

	15. UMOWA:
	15.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
	15.2 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

	16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
	16.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
	16.2 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego luib zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp.
	16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
	16.4 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
	a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania     o  cenę;
	b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
	c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
	d) odrzucenia oferty odwołującego.
	16.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
	16.6 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
	16.7 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

	17. AUKCJA ELEKTRONICZNA
	W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty                         z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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