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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189262-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Częstochowa: Usługi w zakresie transportu drogowego
2017/S 096-189262

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
Częstochowa
42-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Pietruczuk
Tel.:  +48 343673674
E-mail: szp@data.pl 
Faks:  +48 343673674
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalparkitka.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalparkitka.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
Numer referencyjny: DAZ.26.051.2017

II.1.2) Główny kod CPV
60100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:szp@data.pl
www.szpitalparkitka.com.pl
www.szpitalparkitka.com.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną zleconych
przez Zamawiającego.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące
realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

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
60100000
60130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Terytorium Polski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną zleconych
przez Zamawiającego w następujących zakresach:
1) przewóz chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania diagnostycznego w
innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
2) przewóz chorych do innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w celu kontynuowania leczenia,
3) transport chorych nie zdolnych do korzystania z publicznych środków transportowych do miejsca
zamieszkania po zakończonym leczeniu,
4) transport chorych do innej jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące
realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia:
Cena: waga 60
Czas podstawienia samochodu zastępczego: waga 40
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1
i 8 ustawy PZP, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: posiada aktualne zezwolenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych, jako uprzywilejowanych w ruchu
drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z późn.
zm.).
Wymóg ten nie dotyczy Wykonawców, którzy w statucie działalności posiadają zadania świadczenia usług
transportu sanitarnego. Warunek dotyczy transportu specjalistycznego, lekarskiego i podstawowego.
W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt
1 i 8 ustawy PZP, należy złożyć:
— wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru na Załączniku Nr 8 do
SIWZ.
W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:
— Wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru na Załączniku Nr 8 do
SIWZ.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wg wzoru w Załączniku Nr 8 należy wypełnić zgodnie z instrukcją
opublikowaną na stronie internetowej – https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-
zamowienia.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art.24 ust.1 pkt.23 uPzp, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert
– oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunek określony w §V ust. 2 pkt. 1) winni spełniać ci członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie
realizować część zamówienia do której wykonania wymagane jest posiadanie uprawnień ustawowych,

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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pozostałe warunki udziału Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winni spełniać
łącznie;
b) dokumenty potwierdzające brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w
§ VII ust. 3 SIWZ musi wykazać każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w
§VII ust. 4 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w
sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada minimum 5 środków transportu
przeznaczonych do realizacji zamówienia, spełniających wszystkie wymagania określone ustawą: z dnia
6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 125, poz. 1907 z późn. zmianami), ustawą z dnia
8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.), posiadających
aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych,
jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.) oraz spełniających dodatkowe warunki dla pojazdów uprzywilejowanych,
określone w rozporządzeniu Ministra infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2022 z późn. zm.).

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:
Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zasadach
określonych we wzorze 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

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: 03/07/2017
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Czas lokalny: 11:00

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: 03/07/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, pokój 3.29, II
p.,budynek D.

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:
Marzec 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,
e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
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f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w §5 ust. 2 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego,
złoży następujące dokumenty:
1) Zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na uprzywilejowanie w ruchu drogowym
wykorzystywanych zgodnie z art. 53 ustawy z 20.6.1997 – Prawo o ruchu Drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz.128 z późn. zm.)
Wymóg ten nie dotyczy Wykonawców, którzy w statucie działalności posiadają zadania świadczenia usług
transportu sanitarnego. Warunek dotyczy transportu specjalistycznego, lekarskiego i podstawowego.
2) Wykazu pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi pojazdami, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z § VII SIWZ.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości.
Kwota wadium wynosi: 20 000 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:
1) formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał) - wypełniony w sposób czytelny, z należytą
starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przeniesienie do formularza ofertowego ceny
zaoferowanej w załączonym do oferty formularzu asortymentowo-cenowym.
Formularz ofertowy powinien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę
oferty;
2) opis przedmiotu zamówienia , stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ;
3) formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał) - wypełniony w
sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe obliczenie cen
poszczególnych pozycji i sumy formularza oraz prawidłowe przeniesienie jej do formularza ofertowego;
Formularz asortymentowo-cenowy powinien być umieszczony bezpośrednio za formularzem ofertowym;
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego , o którym mowa §VII, ust. 8 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach
lub sytuacji podmiotu trzeciego stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ,
5) pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum/spółka cywilna) -
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników; Pełnomocnictwo
należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii;
6) dowód wpłaty wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych – „Środki ochrony prawnej”.
2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 964 z późn. zm.),
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr
41, poz. 238).

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2017


