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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług
transportowych w okresie 16.05.2011 r – 30.06.2012 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami 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 Prawo zamówień publicznych, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o
zamówieniach na dostawy i usługi.

1.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu
osób, materiałów zaopatrzeniowych, odpadów medycznych pojazdami wykonawców
w okresie od 16 maja 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Zamówienie jest podzielone na trzy
zadania.
ZADANIE 1. Przewóz lekarza lub pielęgniarki z nocnej i świątecznej pomocy medycznej na
terenie miasta i powiatu sokołowskiego.
Transport będzie realizowany w dni robocze w godzinach 18:00 do 8:00 następnego dnia , w
soboty , niedziele i święta całodobowo od 8: 00 do 8:00 dnia roboczego. Wykonawca
zamówienia musi być w gotowości do transportu w wyżej podanych godzinach.
Realizacja transportu samochodem osobowym dowolnej marki.
Właściciel pojazdu powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz NW, kierowca
powinien posiadać odpowiednie prawo jazdy.
Kierowca pojazdu powinien posiadać czynny telefon GSM umożliwiający łączność z
pracownikami zamawiającego.
Zamawiającemu jest trudno oszacować ilość przejechanych kilometrów w ciągu miesiąca,
gdyż jest to zależne od wezwań do pacjentów w nagłych przypadkach.
Rozliczenie wykonanych transportów będzie realizowane w okresach miesięcznych
.Wykonawca otrzyma ryczałt miesięczny w kwocie 450 zł brutto za trwanie w gotowości do
transportu w wyżej podanych godzinach + opłata za każdy przejechany kilometr trasy wg.
oferty.
W przypadku, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisze, lub nie przedłuży z SPZOZ w
Sokołowie Podlaskim umowy na świadczenie nocnej i świątecznej pomocy medycznej w roku
2012, umowa z wykonawcą transportu zostanie rozwiązana z dniem 31 grudnia 2011 r.

ZADANIE 2. Przewóz towarów zamawiającego samochodem dostawczym.
Przewiduje się, że pojazd będzie wykorzystywany do transportu artykułów spożywczych na
terenie miasta oraz do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wyrozębach, transportu drobnych
materiałów techniczno-budowlanych, ponadto będą realizowane wyjazdy z pielęgniarkami
środowiskowymi na terenie powiatu sokołowskiego. Szacuje się, że samochód przejedzie
około 1500 km w okresie jednego miesiąca.
Oferowany samochód powinien odpowiadać następującym warunkom:
- ładowność około 500 kg
-możliwość przewożenia dwóch osób oprócz kierowcy
-posiadać opony zimowe w okresie zimowym
-posiadać aktualne badania techniczne
-w dniu otwarcia ofert wiek pojazdu nie może przekraczać 10 lat.
Zdaniem zamawiającego, do realizacji wymienionych wyżej zadań powinien być samochód
typu Renault Kango, Citroen Berlingo, lub podobny.
Właściciel pojazdu powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz NW, kierowca
samochodu powinien posiadać odpowiednie prawo jazdy. Samochód powinien być
podstawiony w dni robocze na parkingu przed biurowcem SPZOZ o godzinie 7:00 i być do
dyspozycji zamawiającego do godziny 15:00, jeżeli transport trwa dłużej, do zakończenia
transportu. Kierowca pojazdu powinien posiadać czynny telefon GSM umożliwiający
łączność z pracownikami zamawiającego.
Kierowca będzie zobowiązany do pomocy przy załadunku i rozładunku towarów.
ZADANIE 3. Transport odpadów medycznych i materiałów niebezpiecznych zamawiającego
na terenie województwa mazowieckiego.
Oferowany samochód powinien odpowiadać następującym warunkom:
-ciężar całkowity pojazdu do 3,5 tony
-możliwość przewożenia minimum jednego pasażera
- skrzynia ładunkowa przystosowana do transportu materiałów niebezpiecznych klas 2, 6.2, 8,
9, 3 i 6.1 i posiadać niezbędne dodatkowe wyposażenie ( pojemniki ADR i inne).
Właściciel pojazdu powinien posiadać:
-aktualne ubezpieczeni OC i NW
-decyzję odpowiedniego organu na przewożenie odpadów medycznych oznaczonych kodami
180103, 180202, 180104, 180101, 180109, 180108, 180110, 180106, 180102, 180107,
180201, 180202, 180203, 180207, 180208 (Rop. Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz.U. Nr 112 poz. 1206)
Kierowca pojazdu musi posiadać uprawnienia ADR oraz telefon GSM umożliwiający
łączność z pracownikami zamawiającego.
Samochód powinien być do dyspozycji zamawiającego do godz. 7.00 do 15.00, jeżeli
transport trwa dłużej, do zakończenia transportu.
Do obowiązków wykonawcy należy:
- odbiór odpadów medycznych z gminnych i wiejskich ośrodków zdrowia, NZOZ-ów, oraz
gabinetów prywatnych wg harmonogramu objazdu (odbiór odpadów z terenu powiatu 2 razy

w tygodniu, z terenu miasta 3 razy w tygodniu) i dostarczenie ich do magazynu odpadów
zamawiającego w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5.
- transport materiałów zaopatrzeniowych i niebezpiecznych z klas 2, 6.2, 8, 9, 3, 6.1 do
magazynów zamawiającego w Sokołowie Podlaskim i Wyrozębach (gm. Repki).
- transport materiałów techniczno-budowlanych.
Kierowca samochodu będzie zobowiązany do pomocy przy załadunku i rozładunku towarów.
Szacuje się, że samochód przejedzie w okresie miesiąca około 2500 km.
Umowa będzie obowiązywała od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach (przyczyny organizacyjne lub zmiany warunków prawnych).

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67
ust.1 p.6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (oddzielnie na poszczególne zadania)

2. Dokumenty wymagane od wykonawców poświadczające warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Celem potwierdzenia oświadczeń wykonawcy, które znajdują się na formularzach ofert,
zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą cenową następujących dokumentów:
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, lub zaświadczenie o wpisaniu do
ewidencji działalności gospodarczej dopuszczające oferenta do obrotu prawnego w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia: przez aktualne należy rozumieć wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od dnia otwarcia ofert.
2. Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.
3. Uprawnienia ADR i decyzję odpowiedniego organu na transport odpadów
medycznych(dotyczy tylko zadania 3)
4. Oświadczenia, że spełnia wymogi atr.22 ust.1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Ofertę cenową na formularzu zamawiającego, oddzielnie na każde zadanie.

3. Składanie ofert
Ofertę należy sporządzić na formularzu zamawiającego, który jest załącznikiem do niniejszej
specyfikacji. Formularz należy wypełnić pismem maszynowym , lub wyraźnie długopisem ,
oddzielnie na każde zadanie.
Formularze/e/ oferty wraz z dokumentami ujętymi w rozdziale 2 siwz należy umieścić w
zamkniętej i ostemplowanej pieczęcią firmową wykonawcy kopercie z napisem „Przetarg na
transport – nie otwierać przed 27.04.2011 do godz. 11”. Oferty należy składać w
sekretariacie zamawiającego, pokój 37 biurowca SPZOZ do dnia 27 kwietnia 2011 r. do
godziny 10.30 (sekretariat czynny w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00). Otwarcie
ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego (biurowiec
pokój 39), na które zapraszamy wykonawców.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
Termin związania ofertą wyznacza się na 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

4. Ocena ofert
Jedynym kryterium oceny ofert będzie oferowana cena brutto za jeden kilometr przejechanej
trasy.
Zamawiający podpisze umowy z firmami, których oferty wybrano, jako najkorzystniejsze.
Projekty umów na zadania 1-3 są załącznikami do niniejszej specyfikacji.
Oferowana cena będzie obowiązywać w okresie trwania umowy. Zamawiający może
dopuścić zmianę treści umowy, tylko w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w
art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami Prawo zamówień
publicznych.

5. Inne informacje
Zamawiający podpisze umowę z wybranymi wykonawcami na okres od 16 maja 2011r. do
30 czerwca 2011 r. Projekt umowy jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. .
Upoważnionym do kontaktów z wykonawcami są:
- kierownik Działu Zamówień Publicznych – Kazimierz T. Korolczuk,
- kierownik Działu Administracji – Waldemar Rybak
Informacje będą udzielane w dni robocze w godzinach 8.00 - 14.00 telefonicznie pod nr
025 781-73-20.
Dopuszcza się możliwość kontaktu z zamawiającym telefonicznie, korespondencyjnie i
faksem.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest opublikowana na stronie internetowej
zamawiającego www.spzozsokolow.pl, można ją również otrzymać bezpłatnie w pokoju 14
biurowca SPZOZ w Sokołowie Podl. ul. ks. Jana Bosko 5, lub drogą korespondencyjną. Na

stronie internetowej będą publikowane ewentualne zapytania i odpowiedzi dotyczące siwz,
informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych.
Na podstawie art. 180 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcom przysługuje
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.
Specyfikację opracował:
Kazimierz T. Korolczuk
Sokołów Podlaski, dn. 06.04.2011 r.
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