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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24271-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Usługi w zakresie transportu drogowego
2019/S 012-024271
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 746489941
E-mail: wiktor.stazka@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.zdrowie.walbrzych.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa/zdrowie_walbrzych

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:
Świadczenie usług transportu sanitarnego oraz transportu pacjentów dializowanych do i ze Stacji Dializ dla
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Numer referencyjny: Zp/1/PN-1/19

II.1.2)

Główny kod CPV
60100000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Świadczenie usług transportu sanitarnego oraz transportu pacjentów dializowanych do i ze Stacji Dializ dla
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Transport sanitarny
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Terytorium Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II.2.4)

Opis zamówienia:
A. Usługa będzie obejmowała:
a. przewóz pacjentów ambulansem transportowym z kierowcą i sanitariuszem/ ratownikiem medycznym w ciągu
całej doby we wszystkie dni tygodnia,
b. przewóz pacjentów ambulansem z ratownikiem medycznym z wyposażeniem zgodnym z wytycznymi NFZ dla
zespołu podstawowego ratownictwa medycznego w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia,
1. Skład zespołu: kierowca lub kierowca i ratownik medyczny w zależności od potrzeb Zamawiającego.
2. Kierowca zespołu musi spełniać wymagania, dotyczące kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których
mowa w rozdziale 16, art. 106 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978) oraz posiadać
aktualne świadectwo/certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed
medycznej.
3. Ratownik medyczny musi spełniać zasady określone w ustawie z dnia 8.9.2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 650, 1115, 1544, 1629, 1669)
4. Pojazd zespołu musi:
1) być zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako samochód specjalny sanitarny oraz
odpowiednio oznakowany,
2) posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako
uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystania tych pojazdów w związku z ratowaniem
życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2018 r poz. 1990)
3) być wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową z możliwością jej używania podczas jazdy,
4) posiadać aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne oraz spełniać cechy techniczne i jakościowe
określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane: Polska Norma PN-EN
1789+A2:2015+01 lub równoważna Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe, oraz spełniać
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wymagania normy PN-EN 1865-5;2012 lub równoważnej dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania
pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowych.
5) posiadać ubezpieczenie OC i NNW,
6) zaopatrzony w środek łączności np. telefon komórkowy,
7) pojazd powinien zapewniać odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku (klimatyzacja, ogrzewanie
przestrzeni pasażerskiej)
Pozostałe wymagania:
1) przybycie do jednostek Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w godzinach
ustalonych zleceniem. Czas oczekiwania na transport nie może być dłuższy niż 60 minut od zgłoszenia,
2) Wykonawca zobowiązany jest być w stałej gotowości do wykonywania usługi w systemie całodobowym przez
wszystkie dni tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy min. jednym zespołem personelu oraz min.
jednym środkiem transportu, przystosowanym dla osoby leżącej i niepełnosprawnej np. na wózku inwalidzkim.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie rezerwowego środka transportu na wypadek awarii technicznej
lub niemożności skorzystania z niego.
3) osoby wchodzące w skład zespołu powinny posiadać imienne identyfikatory oraz jednolitą odzież ochronną.
4) Wymagane jest łączenie transportu pacjentów z uwzględnieniem wykonywanych tras przewozu.
5) Samochody nie starsze niż 6 lat (rok produkcji 2013)
Zamówienie obejmuje:
A. Przewóz pacjenta ambulansem transportowym z kierowcą i sanitariuszem w ciągu całej doby we wszystkie
dni tygodnia. Szacunkowa liczba transportów (w okresie 1 miesiąca) ok. 550
B. Przewóz pacjenta z ratownikiem medycznym lub pielęgniarką, ambulansem systemowym z wyposażeniem
zgodnym z wytycznymi NFZ dla zespołu podstawowego ratownictwa medycznego, w ciągu całej doby we
wszystkie dni tygodnia. Szacunkowa liczba transportów (w okresie 1 miesiąca) ok. 25
C. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, aby w uzasadnionych przypadkach transportowanemu pacjentowi
towarzyszył pracownik Zamawiającego (bez dodatkowych opłat).
Ze względy na ograniczoną liczbę znaków informacje pozostałe informacje znajdują się w SIWZ na stronie
Zamawiającego bip/zdrowie.walbrzych.pl
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji od momentu przyjęcia zlecenia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt odwołania zlecenia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Transport pacjentów dializowanych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo dolnośląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
A. Usługa będzie obejmowała:
a. dowożenie pacjentów do Stacji Dializ i odwożenie ich do miejsca zamieszkania po zakończeniu wizyty w
Stacji Dializ,
b. obowiązek określony w literze a dotyczy również pacjentów niepełnosprawnych, w tym na wózkach
inwalidzkich, a także wymagających transportu w pozycji leżącej,
c. zobowiązanie kierowcy do pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, a także w poruszaniu się
pacjenta niepełnosprawnego na terenie Stacji Dializ i - jeśli stan pacjenta będzie tego wymagał - do pomocy
przy opuszczaniu mieszkania i powrocie do niego,
d. przekazanie pacjenta po przywiezieniu pielęgniarce Stacji Dializ,
e. obowiązek zachowania pełnej dyspozycyjności dla potrzeb Zleceniodawcy w czasie trwania dializ
(pozostawanie w gotowości na terenie Stacji Dializ, lub stały dyżur pod telefonem),
B. Wymagania odnośnie pojazdów:
a. Wykonawca zobowiązany jest używać do realizacji zamówienia samochodów umożliwiających wygodny
transport pacjentów zgodnie ze sporządzonym harmonogramem,
b. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić transport zastępczy w
sposób niezakłócający realizację zabiegów,
c. Pojazdy wykorzystywane do transportu pacjentów muszą posiadać aktualne badania techniczne, możliwość
skutecznego ogrzewania/schładzania całej przestrzeni pasażerskiej oraz mieć obowiązujący dla tego typu
pojazdu pakiet ubezpieczeń OC i NNW,
d. Dysponowanie pojazdami mogącymi zabrać jednorazowo 8 osób,
e. Powierzchnie w pojazdach łatwo zmywalne,
f. Samochody używane do transportu wymagają akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia,
g. Samochody powinny być wyposażone w ogrzewanie i klimatyzację,
h. Samochody nie starsze niż 6 lat (rok produkcji 2013)
C. Sposób realizacji usług:
a. Orientacyjna liczba transportów w obie strony 1 260 miesięcznie (120 pacjentów); możliwe są przewozy tylko
w jedną stronę (tzn. do Stacji Dializ lub po dializie - do miejsca zamieszkania pacjenta);
b. Transport pacjentów będzie się odbywał na podstawie harmonogramu przygotowanego przez
kierującego Stacją Dializ po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doraźnych zmian w
harmonogramie.
c. Usługa transportowa obejmuje przewóz pacjenta z miejsca zamieszkania do Stacji Dializ i do miejsca
zamieszkania ze Stacji Dializ.
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d. Wymagane jest łączenie transportu pacjentów z uwzględnieniem przedstawionego harmonogramu. W jednym
pojeździe nie może być jednak przewożonych jednocześnie więcej niż 8 pacjentów.
e. Wymagane jest aby transport odbywał się najkrótszą trasą.
f. Sposób przewożenia pacjenta będzie zależał od jego stanu. Zdecydowana większość chorych wymaga
przewożenia w pozycji siedzącej. Niektórzy pacjenci wymagają transportu na wózku - również w pozycji
siedzącej. Zdarzają się pacjenci wymagający transportu w pozycji leżącej. Zamawiający przekaże
charakterystykę przewożonych pacjentów w przedstawionym harmonogramie dializ pacjentów.
Szacunkowa ilość przejechanych kilometrów w ciągu 48 miesięcy wynosi około 1 536 000 km.
Nie zrealizowanie umowy w zakresie szacunkowej ilości kilometrów nie może stanowić podstawy do roszczeń
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podana ilość
jest wartością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wiek pojazdu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
Posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie
zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 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.
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Posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, 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.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 100 000,00 PLN dla pakietu nr 1 i 100 000,00 PLN dla pakietu nr 2.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
• zdolności technicznej tj.:
— dla Pakietu nr 1 Posiadają co najmniej jeden samochód zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej jako samochód specjalny sanitarny oraz odpowiednio oznakowany, posiadający zezwolenie Ministra
Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w
przypadku wykorzystania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r poz. 1990). Pojazd powinien być
wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową z możliwością jej używania podczas jazdy i posiadać aktualne,
dopuszczające do ruchu badania techniczne oraz spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane: Polska Norma PN-EN 1789+A2:2015+01
lub równoważna Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe, oraz spełniać wymagania
normy PN-EN 1865-5;2012 lub równoważnej dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta,
stosowanego w ambulansach drogowych. Posiadać ubezpieczenie OC i NW. Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienie rezerwowego środka transportu na wypadek awarii technicznej lub niemożności skorzystania z
niego,
— dla Pakietu nr 2 Posiada co najmniej 6 samochodów w tym 3 przystosowane do przewozu pacjentów
w pozycji leżącej tj. wyposażone w nosze i inny sprzęt do przemieszczania pacjenta określone w Polskich
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane: PL-EN 1865-1+A1:2015-08 lub równoważne.
Ponadto powinny umożliwiać przewóz pacjentów w pozycji siedzącej, na krzesełku kardiologicznym oraz wózku
inwalidzkim. Samochody muszą posiadać ogrzewanie oraz klimatyzację. Ponadto powinny być wyposażone w
powierzchnie łatwo zmywalne, które pozwalają łatwe i szybkie posprzątanie wnętrza i utrzymanie czystości.
• zdolności zawodowej tj.:
— dla Pakietu nr 1: co najmniej jedną osobę zatrudnioną do wykonania przedmiotu zamówienia z
uprawnieniami ratownika medycznego i jedną z uprawnieniami ratownika – kierowcy, lub co najmniej dwie
osoby z uprawnieniami ratownika medycznego (tym jedna z uprawnieniami kierowcy z kat. B). Kierowcy muszą
posiadać co najmniej 5-letni staż pracy jako kierowca,
— dla Pakietu nr 2: co najmniej 6 osób zatrudnionych do wykonania przedmiotu zamówienia
Z uprawnieniami ratownika medycznego i co najmniej 6 osób z uprawnieniami ratownika – kierowcy. Kierowcy
muszą posiadać co najmniej 5-letni staż pracy jako kierowca. Posiada licencję na wykonywanie krajowego
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transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
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:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 20/02/2019
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: 20/02/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego sala konferencyjna (Biblioteka), Budynek C Szpitala

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w
terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2019
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