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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207735-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi w zakresie transportu drogowego
2017/S 104-207735

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok
15-276
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Januszko, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w
Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
Tel.:  +48 858318388
E-mail: zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl 
Faks:  +48 858318691
Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: http://usk.onestepcloud.pl/
Adres profilu nabywcy: www.usk.bialystok.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.usk.bialystok.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:
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług transportowych pacjentów Ośrodka Dializ USK w Białymstoku
ul. Żurawia.
Numer referencyjny: 11/SZ/2017

II.1.2) Główny kod CPV
60100000

mailto:zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl
http://usk.onestepcloud.pl/
www.usk.bialystok.pl
www.usk.bialystok.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje transport pacjentów dializowanych u Zamawiającego, niewymagających
przewozu w pozycji leżącej, pacjentów na noszach oraz pacjentów na wózkach inwalidzkich.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 920 040.00 PLN

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ośrodek Duializ USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje transport pacjentów dializowanych u Zamawiającego, niewymagających
przewozu w pozycji leżącej, pacjentów na noszach oraz pacjentów na wózkach inwalidzkich. Planowe dializy
wykonywane będą od poniedziałku do soboty, w trzech zmianach: od godziny 7.30,13.30,19.30, przybliżone
godziny zakończenia dializ 12.00,18.00,0.30 z zastrzeżeniem prawa do zmiany w.w godzin usługi transportu,
w przypadku pacjentów wymagających dializ 3 godzinnych lub 5 godzinnych, a także wykonania konsultacji i
badań dodatkowych.
Transport pacjentów dializowanych ma być zapewniony z ich miejsca zamieszkania do/z Ośrodka Dializ
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 14, w przypadku pacjentów przewożonych
na noszach i na wózkach inwalidzkich, do stanowiska dializacyjnego oraz w drodze powrotnej do domu.
Wykonawca jest zobowiązany pomóc w ważeniu chorego przed i po zabiegu hemodializy i przeniesieniu na
stanowisko dializacyjne, lub ze stanowiska dializacyjnego na wózek inwalidzki. Wykonawca zapewni możliwość
przewozu osób na wózkach inwalidzkich oraz przewozu pacjentów na noszach. Wykonawca zapewni co
najmniej 1 samochód do przewozu osób w pozycji leżącej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przebieg pojazdów oferowanych do przewozu pacjentów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość pojazdów oferowanych do przewozu pacjentów / 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: 24
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
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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:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych lub
wykonywanych* usług, w okresie ostatnich trzech 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 te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane* oraz załączą
dowody określające czy te usługi zostały lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa
są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych, referencje lub
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał lub wykonuje należycie
minimum 1 usługę transportu o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości
brutto co najmniej 400 000 PLN.
* W przypadku usług wykonywanych, usługi te muszą być wykonane co najmniej w 75 % (np. umowa zawarta
na okres 12 miesięcy obowiązuje co najmniej od 9 miesięcy i w tym okresie była wykonywana należycie. W
przypadku usług wykonywanych Wykonawca będzie mógł podać w wykazie wartość zawartej umowy ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał lub wykonuje należycie
minimum 1 usługę transportu o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości
brutto co najmniej 400 000 PLN.
* W przypadku usług wykonywanych, usługi te muszą być wykonane co najmniej w 75 % (np. umowa zawarta
na okres 12 miesięcy obowiązuje co najmniej od 9 miesięcy i w tym okresie była wykonywana należycie. W
przypadku usług wykonywanych Wykonawca będzie mógł podać w wykazie wartość zawartej umowy ).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowy harmonogram przewozu pacjentów będzie ustalany przez Zamawiającego – Ośrodek Dializ
zadany miesiąc z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku zmiany harmonogramu, Zamawiający
niezwłocznie o tym fakcie poinformuje Wykonawcę.Zapłata za wykonaną usługę następować będzie
przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Zamawiającego. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze. Termin
płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.. Wykonawca
zobowiązuje się do punktualnego i zgodnego z harmonogramem świadczenia usług.

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: 11/07/2017
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: 11/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14, budynek A, lokal 18.

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
ul. Postępu 17A
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Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2017


