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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107972-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2017/S 058-107972

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 857409433
E-mail: zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl 
Faks:  +48 857409433
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
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usług transportu sanitarnego pacjentów i materiałów medycznych oraz transportu dostawczego w
USK w Białymstoku ul. Skłodowskiej 24a.
Numer referencyjny: 34/SZ/2016

II.1.2) Główny kod CPV
60130000

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:
Przedmiotem zamówienia: jest wykonywanie usług transportu sanitarnego oraz transportu dostawczego na
rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. Skłodowskiej 24 a.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 214 000.00 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
60100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL3
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
USK w Białymstoku ul. Skłodowskiej 24a.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia: jest wykonywanie usług transportu sanitarnego oraz transportu dostawczego na
rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. Skłodowskiej 24 a (zwanego dalej USK).
Przy czym, przez transport sanitarny rozumie się, zgodnie z art. 5 pkt. 33 a ustawy z dnia 27.8.2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1793, z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej – przewóz osób albo materiałów biologicznych
i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków
transportu.
Usługa transportu sanitarnego realizowanego na rzecz USK musi spełniać wymagania Narodowego Funduszu
Zdrowia i obejmować będzie:
A. przewóz pacjentów oraz transport materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania
świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu – jednym pojazdem Wykonawcy z
kierowcą lub kierowcą ratownikiem ( ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A )
B. przewóz pacjentów oraz transport materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania
świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu – jednym pojazdem Wykonawcy
stacjonującym na terenie USK przy ul. Skłodowskiej 24 a z kierowcą lub kierowcą ratownikiem i ratownikiem
medycznym;
C. przewóz pacjentów pojazdem Wykonawcy z zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby
uprawnione do wykonywania czynności ratunkowych, w tym: kierowca lub kierowca ratownik i pielęgniarka
systemu lub ratownik medyczny;
D. przewóz pacjentów pojazdem Wykonawcy z zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: kierowca lub kierowca ratownik i
lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
Usługa transportu dostawczego realizowanego na rzecz USK:
E. transport dostawczy;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Długość czasu reakcji od momentu przyjęcia zgłoszenia / 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: 12
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:
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.

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 sanitarnego o wartości brutto co najmniej 800 000 PN.
* W przypadku usług wykonywanych, usługi te musza 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 )
3.2 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego ,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
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wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują
lub będą dysponować. Ponadto wykonawca przedłoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami:
— o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania usług transportowych objętych zamówieniem
tj. o kwalifikacjach zawodowych zgodnych z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8.9.2006
(t.j. Dz.U. 2013 poz. 757 ze zm.) oraz z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
1868).
— kierowca musi posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydane jest w drodze
decyzji administracyjnej, przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy
( dotyczy transportu sanitarnego ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 sanitarnego o wartości brutto co najmniej 800 000,00 zł.
* W przypadku usług wykonywanych, usługi te musza 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 )
3.2 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego ,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują
lub będą dysponować. Ponadto wykonawca przedłoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami:
— o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania usług transportowych objętych zamówieniem
tj. o kwalifikacjach zawodowych zgodnych z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8.9.2006
(t.j. Dz. U. 2013 poz. 757 ze zm.) oraz z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1868).
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— kierowca musi posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydane jest w drodze
decyzji administracyjnej, przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy
( dotyczy transportu sanitarnego ).

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:
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będzie regulowane przez Zamawiającego
za okresy miesięczne, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i dostarczenia faktury do 7-ego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wykonano usługę.
Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie płatne po zakończeniu każdego miesiąca, w
terminie minimum 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze. Termin płatności
uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Cena brutto za 1 kilometr oraz wartość ryczałtu ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku
VAT wynikających z niniejszej umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów
wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT i nie wymaga aneksu.

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: 08/05/2017
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: 08/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
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USK w Białymstoku ul. Żurawia 17 budynek A lok. 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:
Usługi będą realizowane przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dokładny termin związania ofertą
wynosi 60 dni.
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 15 000 PLN.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych;
oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
Wraz z ofertą w celu potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu oraz spelnieniu warunków udziału w
postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału( w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia)
Formularz Ofertowy.
Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych
wyjaśnień.
Dowód wniesienia wadium
W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane
jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego
do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w
sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
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
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2017


