SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
08-300 Sokołów Podlaski ul. Ks. Jana Bosko 5
tel. 025 781-72 – 00, fax 025 787- 60 – 83
Adres internetowy: www.spzozsokolow.pl
Poczta elektroniczna: zp@spzozsokolow.pl
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na świadczenia usługi
transportu sanitarnego w zakresie przewozu osób dializowanych i obsługi
karetki N w okresie od 1 lipca 2011 r. do 28 lutego 2013 r. (20 miesięcy)
Kod CPV – 60.10.00.00-9
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia 2009 r. Prawo zamówień
publicznych (dz.U. Nr 223 z dnia 29 grudnia 2009 r. poz. 1778).
Szacowana wartość zamówienia jest poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 Ustawy Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń na dostawy i usługi.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie składa się z dwóch zadań:
zadanie 1 obejmuje świadczenie usługi przewożenia pacjentów dializowanych w
stacji dializ SPZOZ w Sokołowie Podlaskim
zadanie 2 obejmuje świadczenie usługi polegającej na całodobowej obsłudze
ambulansu „N” (marki Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI)
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Okres świadczenia usług od 1 lipca 2011 r. do 28 lutego 2013 r. tj. 20 miesięcy.

Zadanie 1 – Transport pacjentów dializowanych z miejsca zamieszkania do
stacji dializ Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Jana
Bosko 5 oraz odwiezienie ich z powrotem do miejsca zamieszkania w tym
pacjentów na wózkach inwalidzkich oraz pacjentów leżących. Aktualny obszar
zamieszkania dializowanych pacjentów obejmuje powiaty: sokołowski,
węgrowski, część powiatu mińskiego, część powiatu siedleckiego, część
powiatu siemiatyckiego (gm. Drohiczyn). Usługę transportu dializowanych
należy wykonywać przez sześć dni w tygodniu (poniedziałek – sobota),
terminowo i bezpiecznie. Szacowana ilość kilometrów w okresie jednego
miesiąca do przewiezienia pacjentów dializowanych to 19 500 km.
Aktualnie jest dializowanych 60 pacjentów. Ilość ta może ulegać niewielkim
zmianom w okresie obowiązywania umowy. Wykaz adresów osób aktualnie
dializowanych jest załącznikiem nr 4 do niniejszych materiałów.

Dializy są wykonywane przez 6 dni w tygodniu, oprócz niedziel, od godziny
6.00 do godziny 23.00.(I zmiana 6:00 -11:00, II zmiana 12:00 – 17:00, III
zmiana 18:00 – 23:00).
Transport dializowanych pacjentów musi być realizowany pojazdami
wykonawcy, posiadającymi aktualne badania techniczne, wyposażonymi w
klimatyzację i ogrzewanie kabiny pasażerskiej, boczne odsuwane drzwi,
otwierane tylne drzwi, układ hamulcowy powinien posiadać ABS. Pojazdy
muszą być przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych (na wózku
inwalidzkim), w tym również w pozycji leżącej. W przypadku takich osób,
oferent musi zabezpieczyć pomoc drugiej osoby.
Maksymalna ilość pacjentów dializowanych na zmianie wynosi 13 osób).
Ponieważ znaczna część pacjentów dializowanych jest niepełnosprawna,
pojazdy przeznaczone do ich przewożenia powinny być odpowiednio
przystosowane i posiadać aktualne świadectwo homologacji. W świadectwie
homologacji pojazdu powinno być stwierdzenie, że pojazd jest przystosowany
do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania harmonogramów transportu
w uzgodnieniu z zamawiającym, zgodnie z którym przewóz pacjentów będzie
się odbywał przy maksymalnej minimalizacji kosztów poprzez zintegrowanie
przewozu poszczególnych osób.
Do obowiązków oferenta w zakresie przewozu pacjentów dializowanych będzie
należało:, m,in.:
- zabranie dializowanych pacjentów z miejsca zamieszkania, dowiezienie do
Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim i doprowadzenie do
pomieszczenia socjalnego stacji dializ.
- po zabiegu hemodializy odebranie pacjentów ze stacji dializ, transport do
miejsca zamieszkania, doprowadzenie do drzwi mieszkania; czas oczekiwania
pacjenta na transport po wykonaniu dializy nie może przekraczać 1 godziny,
- w razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej w czasie
transportu, lub wezwanie pomocy lekarskiej.
- dostosowanie usługi transportowej do systemu pracy stacji dializ z
zapewnieniem dowozu wskazanych pacjentów na odpowiednie godziny dializ i
bezpośrednie odwiezienie po zabiegu dializy.
- utrzymanie pojazdów w ciągłej sprawności technicznej,
- zabezpieczenie zamiennego pojazdu w przypadku awarii
- regularne mycie, sprzątanie i dezynfekcja wnętrza pojazdów
- zabezpieczenie obsady kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia
oraz doświadczenie.
- zapewnienie stałej łączności telefonicznej z pojazdami (telefony komórkowe)
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej transportowanych pacjentów.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed
podpisaniem umowy (umowa jest załącznikiem nr 1do niniejszej siwz) musi
przedłożyć zamawiającemu polisę OC z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem OC za szkody wyrządzone w
związku z przewozem dializowanych pacjentów.
Suma ubezpieczenia minimum 200 000 zł.
.
Zadanie 2 – Obsługa ambulansu Mercedes-Benz w zakresie transportu
noworodkowego karetką „N”.
SPZOZ w Sokołowie Podlaskim jest właścicielem pojazdu sanitarnego marki
Mercedes-Benz Sprinter typu 318 CDI posiadającym numer rejestracyjny WSK
99MW. Pojazd jest przystosowany do udzielania świadczeń zdrowotnych w
zakresie transportu noworodków ( w inkubatorze transportowym) pojazd jest
sprawny technicznie i spełnia wymogi narzucone przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Miejscem wyczekiwania pojazdu jest siedziba SPZOZ w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. Jana Bosko 5. Zamawiający przekaże wymieniony pojazd wybranemu
wykonawcy z dniem 1 lipca 2011 r. celem obsługi polegającej na zapewnieniu
całodobowej dyspozycyjności do transportu noworodków i utrzymaniu pojazdu
w ciągłej sprawności technicznej. Całodobowa dyspozycyjność polega na
zapewnieniu kierowców do obsługi pojazdu, o odpowiednich kwalifikacjach.
Wykonawca zapewni utrzymanie pojazdu w ciągłej sprawności technicznej w
tym odpowiednie serwisowanie zgodnie z zaleceniem producenta. W tych
ramach wykonawca pokrywa koszty bieżącej eksploatacji pojazdu, tj, koszt
paliwa, wymiany oleju i pozostałych płynów, wymiana żarówek.
W przypadku awarii ambulansu uniemożliwiającej wykonywanie transportu
zamawiający zabezpiecza pojazd zastępczy marki Volvo o nr rejestracyjnym
WSK K999, który jest własnością zamawiającego.
Pozostałe wymagania, oraz rozliczanie kosztów reguluje projekt umowy będący
załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji
Okres świadczenia usług na zadania 1-2 od 1 lipca 2011 r. do 28 lutego 2013 r.
tj. 20 miesięcy.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj na zadanie 1, zadanie 2, lub na
wszystkie zadania.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIE
1. Wykonawcy muszą spełniać wymogi art.22 ust.1 Ustawy Pzp. Celem
potwierdzenia należy złożyć dokumenty:

- odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, uprawniające wykonawcę do obrotu
prawnego w zakresie przedmiotu zamówienia.
- oświadczenie, że jest uprawniony do wykonywania działalności objętej
przedmiotem zamówienia i posiada odpowiedni potencjał do realizacji
zamówienia
- wykaz usług porównywalnych zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat
przed wszczęciem postępowania , a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym
okresie, wykaz powinien zawierać opis usługi, nazwę firmy i jej adres oraz
telefon, okres realizacji, wartość umowy.
2. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.
Celem potwierdzenia należy złożyć oświadczenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.
3. Do oferty należy załączyć wykaz pojazdów, jakie wykonawca przeznaczy do
przewozu dializowanych pacjentów z podaniem marki, typu, ilości miejsc, roku
produkcji, oraz kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem0 świadectw
homologacji potwierdzające, że pojazdy są przystosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych
4. Oświadczenie, że kierowcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji umowy
będą przeszkoleni (lub są przeszkoleni) w zakresie pomocy przedlekarskiej.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnianie spełnia” na podstawie załączonych do oferty cenowej dokumentów
wymienionych w punktach 1 i 2. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków
skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
III.

OPIS SPOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać:
- wypełnione formularze (załącznik nr 5 do siwz)
- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu
- pozostałe dokumenty, zgodnie z siwz
2. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy
w niniejszym postępowaniu, pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Dokumenty składające się na ofertę mogą być w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby (osobę) upoważnioną
do reprezentowania firmy.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym,
komputerowym, lub innym pismem czytelnym i podpisana przez osoby (osobę)
upoważnione do reprezentowania firmy i opatrzona pieczęciami firmową i
imienną.

5.Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana i parafowana; oferta
powinna zawierać spis treści.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Rozliczenie między wykonawcą a zamawiającym tylko w PLN.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których
mowa w art. 67 ust.1 punkt 6 Ustawy Pzp.
9. Zamawiający zaleca, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie
z napisem „tajemnica firmy”. Informujemy, że zastrzeżenie informacji, które nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wyżej przytoczonej ustawy
będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust.1 punkt 1 Ust. Pzp
10. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią siwz.
11. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę pod
warunkiem, że będą identyczne co do treści z formularzami zamawiającego.
12. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców przy realizacji umowy.
13. Przygotowaną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w
kopercie z napisem „przetarg – transport dializowanych, nie otwierać przed
dniem 26 maja 2011 r. godziną 13:00” . Koperta powinna być opieczętowana
pieczątkami wykonawcy, zawierającymi jego adres.
14. Zamawiający wymaga wniesienie wadium w kwocie 5000 zł(dotyczy tylko
zadania 1). Formę wnoszenia wadium określa at. 45 ust.6 Ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na
rachunek zamawiającego nr 7112402715111100003272589 najpóźniej w dniu
poprzedzającym termin składania ofert. Na zadania nr 2 nie jest wymagane
wniesienie wadium.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Oferta musi zawierać cenę ostateczną obejmującą wszystkie koszty z
uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, także z podatkiem od towarów i
usług (VAT).
2. Cena jednostkowa netto x ilość, powinna dać wartość netto, od wartości netto
należny podatek VAT, wartość netto + wartość podatku VAT daje wartość
brutto. W ten sposób zamawiający będzie sprawdzał prawidłowość obliczenia
ceny oferty.
3.Wartość netto i brutto oraz należny podatek VAT należy podać do dwóch
miejsc po przecinku.
4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj na zadanie 1,

zadanie 2 lub na wszystkie zadania.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującym kryterium:
CENA BRUTTO stanowi 100%
2. Sposób obliczania punktacji ofert:
oferta z najniższą ceną
--------------------------- x 100 % x 100 = ilość punktów
cena oferty badanej
- zakres punktacji od 0 do 100 punktów; punkty wyliczone przez każdego

członka komisji przetargowej zostaną zsumowane.
- oferta wypełniająca wymagania określone go kryterium otrzyma
maksymalną ilość punktów, pozostałym ofertom przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza ilość punktów.
Informuje się wykonawców, że w trakcie badania i oceny ofert zamawiający
może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
zgodnie z art.87 ust.1 Ustawy Pzp.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada
wymaganiom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
odpowiada wszystkim wymaganiom siwz, uzyskała najwyższą punktację w
oparciu o podane kryterium.
4. Zamawiający po wyborze ofert najkorzystniejszych zawiadomi wykonawców
zgodnie z art.92 Ustawy Pzp i zamieści informacje na stronie internetowej
www.spzozsokolow.pl

VI. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia zamawiający oraz wykonawcy
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wymienionych
dokumentów faksem za pokwitowaniem.
Adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej 08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5
Nr faksu: (25) 787-60-83 Nr telefonu do działu zamówień publicznych:
(25) 781-73-20

2. Wykonawca może się zwrócić do zamawiającego celem wyjaśnienia
wątpliwości związanych z treścią siwz, zapytania należy kierować faksem
( z zastrzeżeniem pkt 1 niniejszego rozdziału).
3.Wszelkie wyjaśnienia i zmiany dotyczące siwz będą przesyłane faksem do
wykonawców i publikowane na stronie internetowej.
4. Do kontaktów z wykonawcami upoważnionymi są:
- w sprawach formalno-prawnych i przedmiotu zamówienia w zakresie
zadania 2: kierownik działu zamówień publicznych Kazimierz Korolczuk, tel.
(25) 781-73-20
- w sprawach przedmiotu zamówienia (zadanie 1) – Marek Papliński (25) 78172-20
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 26 maja 2011 r. do godziny 12:30 w
sekretariacie siedziby zamawiającego w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Jana
Bosko 5, sekretariat znajduje się w pokoju 37 biurowca i jest czynny w dni
robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
3. Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni licząc od daty
otwarcia ofert.
VIII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2011 r. o godzinie 13:00 w siedzibie
zamawiającego w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5 w biurowcu w
lokalu 39.
3. Oferty są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia (art.96 ust.3
Ustawy Pzp). Udostępnienie ofert nastąpi po porozumieniu z przedstawicielem
zamawiającego.
IX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17.

Szczegółowe przepisy dotyczące odwołania i innych środków ochrony prawnej
zawiera Dział VI Ustawy Prawo zamówień publicznych
X. PODPISANIE UMOWY
Po wyborze oferty najkorzystniejszej, wyłoniony wykonawca zostanie
poinformowany na piśmie (faksem) o proponowanym terminie zawarcia
umowy. Umowę przygotuje zamawiający.
Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert (kolejną z najwyższą punktacją) bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
SIWZ opracował:
Kazimierz T. Korolczuk
Dnia 9.05.2011 r.

Zatwierdzam.................................
DYREKTOR –Krzysztof Lubiński

