
11/10/2017    S195    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta   

Polska-Sandomierz: Usługi w zakresie transportu drogowego 

2017/S 195-400896 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
Sandomierz 
27-600 
Polska 
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kargulewicz 
Tel.: +48 158330594 
E-mail: przetargi@sand.pl 
Faks: +48 158323575 
Kod NUTS: PL72 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.sand.pl 

I.2)Wspólne zamówienie 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można 
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.sand.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: Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala 
Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. 
Numer referencyjny: PN/22/2017 
II.1.2)Główny kod CPV 



60100000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Usługi 
II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w 
następujących zakresach: 1. Całodobowy we wszystkie dni tygodnia transport sanitarny 
z kierowcą ambulansem do transportu pacjentów typu A2, spełniającym cechy 
techniczne i jakościowe określone w aktualnie obowiązującej polskiej normie 
przenoszącej europejskie normy zharmonizowane. 2. Specjalistyczny transport 
sanitarny pacjentów hospitalizowanych u Zamawiającego w celu zachowania ciągłości 
leczenia lub natychmiastowego podjęcia leczenia u innego świadczeniodawcy, karetką 
typu „S” lub karetką typu „P”, ze składem osobowym i wyposażeniem zgodnym z 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego oraz wymagań określonych przez 
płatnika publicznych świadczeń zdrowotnych, w zależności od zgłoszonych przez 
Zamawiającego potrzeb. 

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 
60130000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz 
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego, ul. Schinzla 13 w Sandomierzu przez okres 
36 miesięcy w następujących zakresach: 1. Całodobowy, we wszystkie dni tygodnia, 
transport sanitarny z kierowcą ambulansem do transportu pacjentów typu A2, 
spełniającym cechy techniczne i jakościowe określone w aktualnie obowiązującej 
polskiej normie przenoszącej europejskie normy zharmonizowane. 2. Specjalistyczny 
transport sanitarny pacjentów hospitalizowanych u Zamawiającego w celu zachowania 
ciągłości leczenia lub natychmiastowego podjęcia leczenia u innego świadczeniodawcy, 
karetką typu „S” ze składem osobowym i wyposażeniem zgodnym z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ratownictwa medycznego oraz wymagań określonych przez płatnika publicznych 
świadczeń zdrowotnych lub karetką typu „P” ze składem osobowym i wyposażeniem 
zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego oraz wymagań określonych przez 
płatnika publicznych świadczeń zdrowotnych, w zależności od zgłoszonych przez 



Zamawiającego potrzeb. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 
zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Czas stawienia się w siedzibie Zamawiającego liczony od 
momentu zgłoszenia (dot. zespołu T-podstawowego) / Waga: 15 
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja / Waga: 10 
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie w pracy osób wyznaczonych do realizacji 
usługi (dotyczy kierowcy pojazdu) / Waga: 10 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 
Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów 
Początek: 01/01/2018 
Koniec: 31/12/2020 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał 
prawo skorzystać z prawa opcji, które przejawia się tym, że Zamawiający może 
zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego zakresu 
zamówienia określonego w formularzu cenowym stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. 
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 

Wadium dla zamówienia wynosi 37 900 PLN., słownie: trzydzieści siedem tysięcy 
dziewięćset złotych i zero groszy. Wykonawca powinien wnieść wadium przed upływem 
terminu składania ofert. 

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 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 



— zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie usługi 
transportu sanitarnego. 

2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania usługi. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie: co 
najmniej dwie usługi transportu sanitarnego, które odpowiadają rodzajem i wartością 
przedmiotowi zamówienia, każda o wartości 1 000 000 PLN. brutto. 

2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania usługi, tj. co najmniej: 

— 3 pojazdami do transportu pacjentów typu A2, spełniającymi wymogi określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 roku w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 roku 
poz. 305 ze zm.), 

— 2 pojazdami do transportu pacjentów typu „S” i 2 pojazdami do transportu pacjentów 
typu „P”, spełniającymi wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 roku poz. 305 ze 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: 
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: 21/11/2017 
Czas lokalny: 12:00 
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 
Oferta musi zachować ważność do: 19/01/2018 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 21/11/2017 
Czas lokalny: 13:00 
Miejsce: Siedziba Zamawiającego – Budynek Główny Sekcja Zamówień Publicznych, ul. 
Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 

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: 

Zamawiający oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia przewiduje że będzie 
wykluczał Wykonawcę również z powodu okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 5 
pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie będzie musiał 
dostarczyć Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona: informacja z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 
ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru i ewidencji w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce 
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, 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 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce 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, oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 



wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami i grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, oświadczenie Wykonawcy o 
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne, 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,wykaz usług wykonanych a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 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 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym 
dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu 
składania ofert, wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 
o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 
Warszawa 
Polska 
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3)Składanie odwołań 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
09/10/2017 
 
W dniu 09.10.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji  Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej. 

 


