
Sosnowiec: USŁUGA TRANSPORTOW Ą W ZAKRESIE TRANSPORTU

SANITARNEGO

Numer ogłoszenia: 314320 - 2015; data zamieszczenia : 20.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie,

tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  USŁUGA TRANSPORTOWĄ W ZAKRESIE

TRANSPORTU SANITARNEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów

(transport w stanie zagroŜenia Ŝycia, transport na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do

innego podmiotu leczniczego, transport do domu), przewóz materiałów biologicznych (krwi i materiałów

krwiopochodnych, materiału biologicznego do badań), i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą

dobę/ 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku. Przedmiot zamówienia składa się z 3 pakietów, z których kaŜdy stanowi

odrębny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 - transport sanitarny z zespołem specjalistycznym typu S, w skład,

którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym:

lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny; Pakiet nr 2 - Transport sanitarny karetką typu T,

w skład którego wchodzi wykwalifikowany personel medyczny: ratownik medyczny lub sanitariusz. Pakiet Nr 3 -

Transport krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych..

II.1.5)

przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących
Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

file:///C:/Documents and Settings/ekwasnicka/Ustawienia lokalne/Temp...

1 z 4 2015-11-20 14:15



III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

oświadczenie według załącznika nr 2, 2.1, 2.2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

oświadczenie według załącznika nr 2, 2.1, 2.2 do SIWZ b) przedłoŜyć wykaz wykonanych, a

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych głównych usług, w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie. Warunek

zostanie uznany jeŜeli Wykonawca: 3.1 wykonał/wykonuje usługi (co najmniej dwie) w

zakresie; - Pakietu nr 1 - co najmniej dwie umowy na transport Typu S zawarte z

jednostkami ochrony zdrowia, - Pakietu nr 2 - co najmniej dwie umowy na transport Typu T z

jednostkami ochrony zdrowia. Dowodem, o którym mowa wyŜej są: 1) poświadczenie, z

tym, Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie

wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) w przypadku

zamówień na usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym

mowa w pkt 1).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

oświadczenie według załącznika nr 2, 2.1, 2.2 do SIWZ dysponowanie w zakresie - Pakietu

nr 1 - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do transportu Typu S, - Pakietu nr 2 - co

najmniej 2 samochodami przystosowanymi do transportu Typu T, - Pakietu nr 3 - co najmniej

1 samochodem przystosowanym do transportu materiałów objętych przedmiotem

zamówienia. Zamawiający wymaga aby pojazdy posiadały prawo uŜywania sygnałów

pojazdu uprzywilejowanego; Pozwolenie MSWiA z którego wynika prawo do uŜywania

sygnałów dźwiękowych i świetlnych pojazdów stanowić będzie załącznik do niniejszego

wykazu - Załącznika nr 5.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

złoŜyć oświadczenie według załączników nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

złoŜyć oświadczenie według załączników nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

file:///C:/Documents and Settings/ekwasnicka/Ustawienia lokalne/Temp...

2 z 4 2015-11-20 14:15



okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

naleŜycie;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3.1 Wykaz, Ŝe Wykonawca wykonał/wykonuje usługi (co najmniej dwie) w zakresie; - Pakietu nr 1 - co najmniej dwie

umowy na transport Typu S zawarte z jednostkami ochrony zdrowia, - Pakietu nr 2 - co najmniej dwie umowy na

transport Typu T z jednostkami ochrony zdrowia. Dowodem, o którym mowa wyŜej są: 1) poświadczenie, z tym, Ŝe

w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert; 2) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeŜeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym

mowa w pkt 1). 3.2 Wykaz, ze Wykonawca dysponuje w zakresie - Pakietu nr 1 - co najmniej 2 samochodami

przystosowanymi do transportu Typu S, - Pakietu nr 2 - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do transportu

Typu T, - Pakietu nr 3 - co najmniej 1 samochodem przystosowanym do transportu materiałów objętych przedmiotem

zamówienia. Zamawiający wymaga aby pojazdy posiadały prawo uŜywania sygnałów pojazdu uprzywilejowanego;

Pozwolenie MSWiA z którego wynika prawo do uŜywania sygnałów dźwiękowych i świetlnych pojazdów stanowić

będzie załącznik do niniejszego wykazu - Załącznika nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2)

przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna,  adres strony, na której będzie
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prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest do stępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szpital.sosnowiec.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  w Dziale Zamówień Publicznych

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  30.11.2015 godzina

10:00, miejsce: w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III

piętro.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Pakiet nr 1 - transport sanitarny z zespołem specjalistycznym typu S, w skład, którego

wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: lekarz

systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  w skład, którego wchodzą co

najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: lekarz

systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 36.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Pakiet nr 2 - Transport sanitarny karetką typu T, w skład którego wchodzi wykwalifikowany

personel medyczny: ratownik medyczny lub sanitariusz..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  w skład którego wchodzi

wykwalifikowany personel medyczny: ratownik medyczny lub sanitariusz..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 36.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Pakiet Nr 3 - Transport krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  przewóz materiałów biologicznych

(krwi i materiałów krwiopochodnych, materiału biologicznego do badań), i innych wynikających z

działalności Zamawiającego przez całą dobę/ 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 36.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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