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Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.LIp.380.549.2.2017 Rybnik, 19.09.2017 r. 
  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

transport sanitarny pacjentów na wezwanie dla potrzeb  SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LIp.549.2.2017) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 19.09.2017 r. 
 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do 

SIWZ następujące zmiany: 

FALCK 

Pytanie 1  

Czy mając na uwadze: 

1. przesłankę aktualizująca obowiązek zamawiającego w zakresie formułowania wymogu zatrudnienia 

wskazującą, że zamawiający ma obowiązek formułowania wymogu zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, wskazującą, że zamawiający ma 

taki obowiązek, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) [patrz: art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)], 

2. okoliczność, iż wykonywanie na rzecz zamawiającego czynności kierowcy transportu medycznego 

(kierowca działający na wezwanie), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, nie polega  

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 kodeksu pracy,  

3. zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

Zamawiający odstąpi od oczywiście bezzasadnego wymagania określonego w ustępie  

2 (obejmującym punkty 2.1-2-3) części III SIWZ, aby pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy 

zatrudnieni na stanowisku kierowcy i przewidziani do realizacji zamówienia, byli zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę i dopuści również tych wykonawców i podwykonawców, których kierowcy 

świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej? 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z wprowadzonym nowelizacją z dnia 22. czerwca 2016 r. art. 29 ust. 3a Prawo zamówień 

publicznych zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane 

wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  

z dnia 26. czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).  



W pierwszej kolejności wskazać należy, że dyspozycja ww. przepisu odnosi się tylko i wyłącznie do 

usług i robót budowlanych, nie obejmując tym samym dostaw, które z racji swojej istoty, często nie 

wymagają do realizacji zaangażowania czynnika ludzkiego (z wyjątkiem transportu), a zatem ustawodawca 

celowo rygorem art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie objął dostaw, które realizowane 

są w drodze transportu. Tu należy wskazać, że podobnie jak w przypadku transportu medycznego, 

dostawa jest wykonywana przez kierowcę. 

W drugiej kolejności należy wskazać, że przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, 

zamawiający powinien wyodrębnić czynności/grupy czynności, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.  

W konsekwencji, aby ocenić czy żądanie Zamawiającego znajduje oparcie w art. 29 ust. 3a ustawy 

Prawo zamówień publicznych należy przeanalizować, czy wykonanie czynności kierowcy w zakresie  

w jakim zamawiający żąda zatrudnienia tj. wykonywania świadczenia przez kierowcę transportu 

medycznego stanowi wykonywanie pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Tu należy wskazać, 

że zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się  

do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu  

i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  

W orzecznictwie SN do najważniejszych cech stosunku pracy (wynikających bezpośrednio lub pośrednio  

z treści art. 22 kodeksu pracy), zaliczono: 

1. dobrowolność, 

2. fakt, że jest to zobowiązanie wzajemne, 

3. osobiste świadczenie pracy (wyr. SN z 18.5.2006 r., III UK 30/06, Legalis); nie jest natomiast sprzeczne 

z charakterem stosunku pracy korzystanie przez pracownika ze sporadycznej pomocy innej osoby 

(innego pracownika lub – w specyficznych warunkach świadczenia pracy – także osoby niezatrudnionej 

przez tego samego pracodawcę). Taką pomoc wymuszają różne, nierzadkie przyczyny i okoliczności, 

zarówno obiektywne, jak i leżące po stronie pracownika. Wymienić można przykładowo trudności z 

opanowaniem nowych zadań nałożonych przez pracodawcę, złe samopoczucie pracownika czy też jego 

ograniczenia psychofizyczne (wyr. SN z 9.2.2007 r., I UK 221/06, Legalis), 

4. charakter odpłatny, 

5. wykonywanie pracy "pod kierownictwem" pracodawcy (czyli podporządkowanie pracownika  

w procesie wykonywania pracy, wyr. SN z 18.5.2006 r., III UK 30/06, Legalis); nie każdy przejaw 

kontroli traktuje się jako świadectwo wymaganego w stosunkach pracy podporządkowania. 

Element kontroli – chociażby z uwagi na ponoszenie ryzyka przez zleceniodawcę – występuje 

także w umowach zlecenia, ale to nie oznacza, że skutkiem tego przestają one być umowami 

zlecenia i stają się umowami o pracę, 

6. ciągłość (trwałość) świadczenia pracy, 

7. fakt, że stosunek pracy jest stosunkiem starannego działania w odróżnieniu od zobowiązań 

rezultatu, 

8. ponoszenie przez pracodawcę ryzyka w procesie pracy. 

W sytuacji, gdy w umowie brak jednej z powyższych cech, nie jest to umowa o pracę, np. brak 

bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy wyklucza możliwość zakwalifikowania 

stosunku jako umowy o pracę (por. wyrok Sądu Najwyższego z 28. października1998 r., sygn. akt: I 

PKN 416/98). Podobnie stosunek pracy nie powstaje w wyniku zawarcia umowy, przy wykonywaniu 

której brak jednej z podstawowych jego cech, jaką jest wykonywanie pracy pod kierownictwem 

pracodawcy (art. 22 § 1 KP; wyrok Sądu Najwyższego z 5. marca 1999 r., sygn. akt: I PKN 617/98). 



 

Mając na uwadze powyższą wykładnię należy poddać analizie pod kątem występowania wszystkich sześciu 

powyżej wymienionych przesłanek, których spełnienie warunkuje kwalifikację wykonywania świadczeń 

kierowcy transportu medycznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego 

przez Zamawiającego (znak sprawy: DZp.LIp.549.2.2017) jako stosunku pracy.  

1 2 3 

Cechy świadczenia pracy w 

rozumieniu art. 22 § 1 

kodeksu pracy 

Cechy wykonywania 

świadczenia kierowcy 

transportu medycznego 

Kwalifikacja umowa o 

pracę/umowa cywilnoprawna 

dobrowolność, TAK 
Umowa o pracę/umowa 

cywilnoprawna 

istnienie zobowiązania 

wzajemnego 
TAK 

Umowa o pracę/umowa 

cywilnoprawna 

osobiste świadczenie pracy 

NIE - w przypadku 

wykonywania transportu 

medycznego w przedmiotowym 

zamówieniu bez znaczenia jest 

osoba kierowcy, podobnie jak 

pozostałych członków zespołu 

transportu medycznego. 

Podobnie jak w przypadku 

kierowcy wykonującego 

dostawy (zamówienie na 

dostawy nie zostało objęte 

rygorem art. 22 ust. 3a ustawy 

Prawo zamówień publicznych) 

Umowa cywilnoprawna 

wykonywanie pracy pod 

kierownictwem pracodawcy 

NIE – w przypadku 

wykonywania transportu 

medycznego w przedmiotowym 

zamówieniu, nie ma znaczenia 

kierownictwo pracodawcy, 

istotne jest zaistnienie 

przyczyny zlecenia transportu – 

zamawiający, wykonawca ani 

podwykonawca nie mają 

wpływu na zaistnienie 

przyczyny skutkującej 

zleceniem transportu 

(zamówienie na dostawy nie 

zostało objęte rygorem art. 22 

ust. 3a ustawy Prawo zamówień 

publicznych). Patrz też OPZ: 

Transport sanitarny pacjentów 

na wezwanie dla potrzeb SP 

ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku 

Umowa cywilnoprawna 

Stosunek należytego działania 

NIE – świadczenie usług 

kierowcy jest świadczeniem 

rezultatu – zadaniem zespołu 

transportu medycznego jest 

przewiezienie pacjenta do 

miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego (zamówienie na 

dostawy nie zostało objęte 

rygorem art. 22 ust. 3a ustawy 

Umowa cywilnoprawna 



Prawo zamówień publicznych). 

Patrz też OPZ: Transport 

sanitarny pacjentów na 

wezwanie dla potrzeb SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku 

Ponoszenie przez pracodawcę 

ryzyka w procesie pracy 

NIE – W przypadku umowy 

zlecenia istnieje 

odpowiedzialność za działania i 

zaniechania zleceniobiorcy jak 

za własne, ale jest to rygor 

wynikający z art. 474 kodeksu 

cywilnego.  

Umowa cywilnoprawna 

 

Mając na uwadze powyższą analizę dokonaną w oparciu o przesłanki istnienia stosunku pracy 

określone w orzecznictwie Sądu Najwyższego należy stwierdzić, że wykonywanie zadań kierowcy 

transportu medycznego w przeważającej części nosi znamiona umowy cywilnoprawnej. Nie sposób 

pominąć, iż sam ustawodawca nie kwalifikuje czynności wykonywanych przez kierowcę w przypadku 

dostaw jako wykonywanie pracy – należy podnieść, że zarówno kierowca wykonujący świadczenia dostawy 

jak i kierowca świadczący transport medyczny charakteryzują te same cechy.  

Tym samym należy wskazać, iż wymaganie Zamawiającego, aby pracownicy wykonawcy lub 

podwykonawcy zatrudnieni na stanowisku kierowcy i przewidziani do realizacji zamówienia, byli 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie znajduje uzasadnienia w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy 

Prawo zamówień publicznych, bowiem w zakresie określonym przez Zamawiającego nie stanowi 

wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy, czego dowiodła powyższa analiza.  

Każde wymaganie Zamawiającego nie wynikające z przepisów prawa winno być analizowane w kontekście 

proporcjonalności do potrzeb Zamawiającego. Potrzebą Zamawiającego jest zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia: Transport sanitarny pacjentów na wezwanie dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Na zasadę proporcjonalności wskazuje Krajowa Izba 

Odwoławcza: „Wymagania zamawiającego muszą być adekwatne do przedmiotu zamówienia ani zbyt 

wysokie, gdyż mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, ani zbyt niskie, gdyż przez selekcję przeszliby 

wykonawcy niezdolni do realizacji zamówienia” [patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 

kwietnia 2013 r. sygn. akt: KIO 694/13] 

Na konieczność przestrzegania zasady proporcjonalności zwracał również uwagę Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wskazał, że niezbędne jest zachowanie zasady proporcjonalności,  

a więc ograniczania konkurencji gwarantowanej w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską  

w stopniu niezbędnym dla osiągnięcia celów [patrz: wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

z dnia 23. grudnia 2009 r, w sprawie Serrantoni Srl i Consorzio stabile edili Scrl przeciwko Comune  

di Milano (C-376/08), wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 września 1999 r.  

w sprawie Komisja przeciwko Hiszpanii nr sprawy C-414/97]. 

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że żądanie Zamawiającego: 

– nie znajduje podstaw w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych  

i jednocześnie  

– jest nieproporcjonalne do potrzeb Zamawiającego.  



A tym samym żądanie zamawiającego określone w ustępie 2 części III SIWZ narusza zasadę 

proporcjonalności a zatem stanowi naruszenie art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W konsekwencji 

jedynym sposobem konwalidacji wskazanego naruszenia jest dopuszczenie tych wykonawców, których 

kierowcy świadczą usługi transportu medycznego na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ i odstępuje od wymagań o których mowa w art. 

29 ust. 3a ustawy PZP. 
 

Pytanie 2  

Czy zamawiający mając na uwadze: 

– art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

– art. 738 § 1 w zw. z art. 750 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

– ustanowione przez siebie umowne prawo wykonania zastępczego (patrz: § 8 ust. 2 Umowy), 

zgodzi się na doprecyzowanie postanowienia Umowy zawartego w § 10 ust. 1 w taki sposób,  

że przyjmie ono następujące brzmienie: Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków 

wynikających z umowy, z wyłączeniem sytuacji, gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności niezależne od 

jego woli. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie na piśmie Zamawiającego o osobie 

i o miejscu siedziby swego zastępcy. Zakazu określonego w § 11 ust. 2 Umowy nie stosuje się. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) dopuszczalne są zmiany umowy, które zostały przewidziane w ogłoszeniu  

o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień 

umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. W takim przypadku zmiana umowy nie może 

prowadzić do zmiany charakteru umowy (tj. zmiany umowy dostawy na umowy świadczenia usług).  

W konsekwencji Zamawiający ma dużą swobodę w kształtowaniu postanowień umowy zapewniających 

modyfikację umowy po to, aby przewidzieć wszystkie okoliczności jakie mogą być związane  

z wykonywaniem umowy, w szczególności zmierzające do zapewnienia należytej staranności i ciągłości 

wykonywania umowy.  

Dalej należy wskazać, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do umów  

w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. W konsekwencji 

ustawodawca dopuszcza stosowanie w umowach w sprawie zamówienia publicznego instytucji prawa 

cywilnego o ile nie stoją one w sprzeczności z przepisami Prawa zamówień publicznych. Umowa w sprawie 

zamówienia o numerze DZp.LIp.316.1.P.2017 jest umową o świadczenie usług, zatem mając na uwadze 

brzmienie art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy stosować odpowiednio, zgodnie z art. 

750 kodeksu cywilnego, przepisy o zleceniu. Tu należy podkreślić, że uczynił to sam zamawiający stosując w 

§ 8 ust. 2 Umowy odpowiednio instytucję zlecenia zastępczego jaka jest unormowana w art. 480 § 1 

kodeksu cywilnego, odpowiednie stosowanie zlecenia zastępczego polegało na umownym przyjęciu, iż w 

razie zwłoki dłużnika (zwłoka w wykonaniu jest zależna od winy dłużnika) w wykonaniu zobowiązania 

czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać zastępczego wykonania 

czynności na koszt dłużnika. Mając na uwadze powyższe należy podnieść, iż w interesie Zamawiającego jest 

również uzyskanie ochrony wykonania umowy w tych przypadkach, które następują na skutek okoliczności 

za które dłużnik (Wykonawca) nie ponosi winy. A zatem istotne staje się odpowiednie stosowanie art. 738 § 

1 kodeksu cywilnego zgodnie z którym przyjmujący zlecenie (tu: Wykonawca) może powierzyć wykonanie 



zlecenia osobie trzeciej, gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest 

zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy.  

Przechodząc dalej należy wskazać, iż w omawianym przypadku, tj. awaryjnym stosowaniu przez 

Wykonawcę zastępcy, uzyskanie uprzedniej zgody Zamawiającego mogłoby prowadzić do sytuacji w 

których czas niezbędny na uzyskanie zgody byłby dłuższy niż czas dojazdu wskazany przez Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca powierzając jednorazowe zastępstwo ponosi winę w wyborze. Tym samym w takim 

przypadku zbędną jest pisemna zgoda Zamawiającego, tym bardziej że w tym kontekście stosowanie § 11 

ust. 2 Umowy miało by ten skutek, że przenosiłoby winę w wyborze na Zamawiającego. 

Mając na uwadze powyższe argumenty zmiana proponowana w imieniu Wykonawcy Falck 

Medycyna wydaje się nie tylko prawidłowa, ale i niezbędna do zapewnienia właściwego wykonania umowy 

w związku z opóźnieniem świadczenia, a zatem w związku z wystąpieniem okoliczności za które 

wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 

Pytanie 3  

Czy zamawiający mając na uwadze: 

– art. 480 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

– ustanowione przez siebie umowne prawo wykonania zastępczego (patrz: § 8 ust. 2 Umowy), 

zgodzi się na doprecyzowanie postanowienia Umowy zawartego w § 8 ust. 2 Umowy w taki sposób,  

że przyjmie ono następujące brzmienie: W przypadku, gdy Wykonawca odmówi wykonania usługi lub 

czas oczekiwania na jej wykonanie będzie dłuższy niż określony w § 3 ust, 1 umowy, Zamawiający ma 

prawo do zlecenia usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez jego uprzedniej zgody, o ile koszt 

ten nie będzie wyższy niż cena oferty złożonej przez Wykonawcę. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do umów w sprawach zamówień 

publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Co oznacza, że ustawodawca dopuszcza stosowanie  

w umowach w sprawie zamówienia publicznego tych instytucji prawa cywilnego, które nie stoją  

w sprzeczności z przepisami Prawa zamówień publicznych. Umowa w sprawie zamówienia o numerze 

DZp.LIp.316.1.P.2017 jest umową o świadczenie usług, zatem mając na uwadze brzmienie art. 139 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych należy stosować odpowiednio, zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego, 

przepisy o zleceniu. To też uczynił sam zamawiający stosując w § 8 ust. 2 Umowy instytucję podobną  

do zlecenia zastępczego określonego w art. 480 § 1 kodeksu cywilnego. Uzasadnioną jednak wątpliwość 

wzbudza sposób odpowiedniego stosowania zlecenia zastępczego, bowiem polega na umownym przyjęciu, 

iż w razie odmowy wykonania usługi lub wówczas, gdy czas oczekiwania na jej wykonanie będzie dłuższy 

niż określony w § 3 ust, 1 Umowy Zamawiający ma prawo do zlecenia usługi innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. W tym kontekście należy podnieść, że odpowiednie stosowanie przepisu nie może wypaczać 

jego celu ani funkcji. W tym kontekście wypada powołać wprost instytucję wykonania zastępczego 

określoną w art. 480 § 1 kodeksu cywilnego: „W razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, 

wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania 

czynności na koszt dłużnika”. Należy wskazać, że prawo żądania upoważnienia przez sąd ma na celu 

ochronę dłużnika. Ze względu na konieczność ochrony interesów dłużnika, aby uniemożliwić wierzycielowi 

podjęcie działań nieuzasadnionych i nadmiernie obciążających zobowiązanego, warunkiem skorzystania z tej 

formy zaspokojenia interesu wierzyciela jest uzyskanie przez niego upoważnienia sądu (zob. J. Dąbrowa, w: 



SPC, t. 3, cz. 1, s. 818; A. Rembieliński, w: J. Winiarz, Komentarz KC, t. 1, 1989, s. 492). Dlatego też 

wymaga podkreślenia, że w razie braku wspomnianego upoważnienia wykonanie zastępcze odbywa się 

na ryzyko wierzyciela. Będzie on zobowiązany wykazać i udowodnić nagłość wypadku, w przeciwnym 

wypadku narazi się na odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z rzekomym wykonaniem 

zastępczym ponadto, gdy wierzyciel uzyska już upoważnienie sądu, winien jest wykonywać swoje 

uprawnienie do wykonania zastępczego z należytą starannością i może domagać się zwrotu jedynie 

kosztów i wydatków uzasadnionych (zob. M. Piekarski, w: Komentarz KC, t. 2, 1972, s. 1178). Ową 

nagłość należy określać na podstawie okoliczności danego przypadku, przy czym zgodzić się trzeba  

z poglądem, zgodnie z którym szczególny charakter omawianego przepisu nie pozwala na to, by oceniać  

ją rozszerzająco (zob. J. Dąbrowa, w: SPC, t. 3, cz. 1, s. 818), to stanowisko podzielił również Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 15.lipca 2004 r., sygn. akt: V CK 2/04.  

Mając na uwadze powyższe rozważania trzeba podnieść, że umowne stosowanie instytucji 

wykonania zastępczego w przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego (czyli umowy, w której nie 

istnieje równość Stron) wymaga odpowiedniego zastosowania przepisów chroniących dłużnika  

(tu Wykonawcę) przed Wierzycielem (tu: Zamawiającym).  

Przechodząc do analizy postanowienia zawartego w § 8 ust. 2 Umowy trzeba podnieść,  

że postanowienie to przeczy instytucji, z której się wywodzi, bowiem: 

1.  po pierwsze Zamawiający pozostawia sobie prawo wykonania zastępczego w przypadku odmowy 

wykonania usługi – zapominając zupełnie o tym, że odmowa wykonania świadczenia może mieć 

racjonalne podłoże w braku wolnego zespołu transportu medycznego wówczas, gdy wszystkie zespoły 

objęte umowa będą w tym czasie realizowały zlecenie na rzecz Zamawiającego, 

2. po drugie Zamawiający pozostawia sobie prawo wykonania zastępczego w przypadku, gdy czas 

oczekiwania na jej wykonanie będzie dłuższy niż określony w § 3 ust. 1 Umowy, co może prowadzić do 

paradoksalnych sytuacji zlecenia zastępczego w przypadku wydłużenia czasu oczekiwania o kilka minut 

w stosunku do czasu określonego w § 3 ust. 1 Umowy w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy 

3. po trzecie Zamawiający pozostawia sobie prawo wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy,  

nie ograniczając tego kosztu ani do świadczenia tożsamego w sposobie świadczenia (a jedynie  

o tożsamym skutku), ani zbliżonego ceną do ceny w jakiej świadczy Wykonawca, 

Tym samym, postanowienie zawarte w § 8 ust. 2 nie chroni interesu dłużnika (tu: Wykonawcy),  

a w konsekwencji jest niezgodne z instytucją prawa z której się wywodzi tj. wykonaniem zastępczym 

określonym w art. 480 § 1 kodeksu cywilnego.  

Mając na uwadze powyższe argumenty zmiana proponowana w imieniu Wykonawcy Falck 

Medycyna ma na celu konwalidację postanowienia zawartego w § 8 ust. 2 Umowy w taki sposób,  

aby odpowiadało ono instytucji świadczenia zastępczego i stanowiło ochronę zarówno dla interesów 

Zamawiającego jak i interesów Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy Projektu umowy.  

§ 8 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 

2. W przypadku braku możliwości zapewnienia ciągłości świadczonych usług w trakcie trwania 

umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on zobowiązany do zapewnienia realizacji 

usługi przy pomocy podwykonawców posiadających uprawnienia do realizacji zamówienia 

określonego w umowie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 

Do § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi wykonania usługi, w przypadku niewypełnienia 

postanowień określonych w ust. 2 lub czas oczekiwania na jej wykonanie będzie dłuższy niż określony 

w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający ma prawo do zlecenia usługi innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 



 

Pytanie 4 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści SIWZ w części XII ust. 1 w taki sposób, aby przyjęła 

ona następujące brzmienie:  

„1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt VII SIWZ, należy złożyć w terminie do dnia 

26.09.2017 r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika 

ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w 

godz. od 700 do 1500. 

UZASADNIENIE 

Zmiana terminu składania ofert jest niezbędna z uwagi na wysoki poziom skomplikowania 

przedmiotu zamówienia, który wymaga dokonania kalkulacji cen również z uwzględnieniem przepisów 

ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  

Powyższy wniosek jest zgodny z przepisem art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Odpowiedź: 

Z uwagi na wprowadzone zmiany Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 27.09.2017r. do 

godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi 27.09.2017r. o godz. 10.00. 

 

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść 

SIWZ zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma (SIWZ po zmianach z dnia 19.09.2017 r.). 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną 

część SIWZ. 

W związku z powyższymi zmianami w treści SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie art. 12a 

Ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert: 

 

- nowy termin składania ofert – 27.09.2016 r. godz. 9:30, 

- nowy termin otwarcia ofert – 27.09.2016 r. godz. 10:00. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia 

treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

         Z poważaniem 

         

        P.O. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

          SP ZOZ Państwowego Szpitala dla    

                                                                                                   Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

                                                                                                                          Marek Ksol 


