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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
PL
ul. Sadowa 9
Przasnysz
06-300
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Karwacka
E-mail: szpitalprzasnysz@op.pl 
Faks:  +48 297534380
Kod NUTS: PL92
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalprzasnysz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalprzasnysz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SPZZOZ

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego, specjalistycznego
dla potrzeb SPZZOZ w Przasnyszu
Numer referencyjny: SPZZOZ.ZP/2/2019

II.1.2) Główny kod CPV
60130000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:szpitalprzasnysz@op.pl
www.szpitalprzasnysz.pl
www.szpitalprzasnysz.pl
www.platformazakupowa.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu i organizacji transportu
samochodowego, specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Przasnyszu zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZZOZ Przasnysz

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy zakres wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia przedstawiamy poniżej:
1) zapewnienie Ambulansu do transportu pacjentów spełniającego warunki techniczne i jakościowe dla
Ambulansu typu 2 wyposażonego w fotel samojezdny. Rok produkcji samochodów nie wcześniej niż 2012 r.
(zespół przewozowy w zakresie obsługi podstawowej opieki zdrowotnej). Samochód musi posiadać fabryczną
homologację.
Praca:
- we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Obsada:
- kierowca - min kwalifikacje KPP
- pracownik min kwalifikacje KPP około 60 godzin w miesiącu
2) zapewnienie samochodu sanitarnego spełniającego cechy techniczne i jakościowe dla Ambulansu typu C z
wyposażeniem w sprzęt medyczny jak dla Ambulansu Specjalistycznego „S”. Rok produkcji samochodów nie
wcześniej niż 2012 r. Samochód musi posiadać fabryczną homologację
Praca:
a) we wszystkie dni w roku w godz. 8.00 – 20:00
Obsada:
- kierowca – min kwalifikacje KPP
- ratownik medyczny
b) we wszystkie dni w roku w godz. 20.00 – 8:00
Obsada:
- kierowca min. kwalifikacje KPP
- ratownik medyczny
- samochód będący własnością Zamawiającego
W przypadku braku zleceń na transporty szpitalne, pracownicy wymienieni w pkt a, b pracują dla potrzeb SOR
3) zapewnienie samochodu do transportu krwi minimum 5-cio drzwiowy, z odpowiednim oznakowaniem
spełniającym warunki pojazdu uprzywilejowanego. Rok produkcji samochodów nie wcześniej niż 2012 r.
Samochód musi posiadać fabryczną homologację.
Praca
- w dni robocze od 8:00 do 15:30
Obsada
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– kierowca

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający spełni warunek jeżeli dysponuje samochodami sanitarnymi wraz z załogą oraz samochodem
osobowym wraz z załoga i zgodnie z poniższym oraz jeżeli wykonali co najmniej jedną usługę o wymaganiach
jak niżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
• Ambulansem do transportu pacjentów spełniającego warunki techniczne i jakościowe dla Ambulansu typu 2
wyposażonego w fotel samojezdny. Rok produkcji samochodu nie wcześniej niż 2012 r. (zespół przewozowy w
zakresie obsługi podstawowej opieki zdrowotnej). Samochód musi posiadać fabryczną homologację.
Praca:
- we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Obsada:
- kierowca - min kwalifikacje KPP
- ratownik - kwalifikacje KPP około 60 godzin w miesiącu
Kierowca powinni posiadać:
- prawo jazdy kategorii min B
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy
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- zaświadczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy
• samochodem sanitarnym spełniającym cechy techniczne i jakościowe dla Ambulansu typu C z wyposażeniem
w sprzęt medyczny jak dla Ambulansu Specjalistycznego „S”. Rok produkcji samochodu nie wcześniej niż 2012
r. Samochód musi posiadać fabryczną homologację
Praca:
a) we wszystkie dni w roku w godz. 8.00 – 20:00
Obsada:
- kierowca – min. kwalifikacje KPP
- ratownik medyczny
b) we wszystkie dni w roku w godz. 20.00 – 8:00
Obsada:
- kierowca – min kwalifikacje KPP
- ratownik medyczny
- samochód będący własnością Zamawiającego
W przypadku braku zleceń na transporty szpitalne, pracownicy wymienieni w pkt a, b pracują dla potrzeb SOR
Kierowca powinien posiadać:
- prawo jazdy kategorii min B
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy
- zaświadczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy
• samochodem do transportu krwi minimum 5-cio drzwiowy, z odpowiednim oznakowaniem spełniającym
warunki pojazdu uprzywilejowanego. Rok produkcji samochodu nie wcześniej niż 2012 r. Samochód musi
posiadać fabryczną homologację.
Praca
- w dni robocze od 8:00 do 15:30
Obsada
– kierowca
- Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia jeżeli w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę o charakterze analogicznym do
przedmiotu zamówienia tj.; organizację transportu samochodowego, specjalistycznego o wartości zamówienia
co najmniej 450.000 zł brutto rocznie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załączonym wzorem Umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/02/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej. Otwarcie nastąpi na sali konferencyjnej SPZZOZ
Administracja I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
styczeń 2022 rok

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Przasnysz
02-676
Polska
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy pzp.
2. Odwołanie z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp przysługuje Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy pzp.
3. Zgodnie z art. 180 ust.1 ustawy pzp 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.
4. Zgodnie z art. 180 ust.4 ustawy pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Zgodnie z art. 180 ust.5 ustawy pzp odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
6. Terminy na wniesienie odwołania:
a) czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust.5 ustawy pzp- 10 dni.
b) czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust.5 ustawy pzp- 15 dni.
c) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a
jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej- 10 dni.
d) wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia- 10 dni.
7. Zgodnie z art. 192 ust.2 ustawy pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy
pzp, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2019


