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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470887-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2017/S 226-470887

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: PL841
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:
Wykonywanie usług transportu sanitarnego na rzecz USK w Białymstoku ul. Żurawia 14.
Numer referencyjny: 31/ZP/2017

II.1.2) Główny kod CPV
60130000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl
http://usk.onestepcloud.pl/
www.usk.bialystok.pl
www.usk.bialystok.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługa transportu sanitarnego realizowanego na rzecz USK musi spełniać wymagania Narodowego Funduszu
Zdrowia i obejmować będzie:
A. w dni robocze w godz. 7.30-15.00 przewóz pacjentów oraz transport materiałów biologicznych i materiałów
wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu
B.
1. w dni robocze po godz.15.00 oraz w dni wolne od pracy całodobowo przewóz pacjentów oraz transport
materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających
specjalnych warunków transportu
2. 24/7 przewóz pacjentów pojazdem Wykonawcy z zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych,
C. we wszystkie dni tygodnia przewóz pacjentów na przeszczep z kierowcą ratownikiem lub kierowcą
ratownikiem i ratownikiem medycznym.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
USK w Białymstoku ul.Żurawia 14.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa transportu sanitarnego realizowanego na rzecz USK musi spełniać wymagania Narodowego Funduszu
Zdrowia i obejmować będzie:
A. w dni robocze w godz. 7.30-15.00 przewóz pacjentów oraz transport materiałów biologicznych i materiałów
wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu –
pojazdami Wykonawcy stacjonującymi w ww. godzinach na terenie USK w Białymstoku ul. Żurawia 14,
Wymagane minimum:
— samochód z kierowcą ratownikiem,
— samochód z kierowcą ratownikiem i ratownikiem medycznym
Wykonawca winien zapewnić taką ilość pojazdów, aby usługa była wykonywana w sposób ciągły i nieprzerwany,
zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
B.
1) w dni robocze po godz.15.00 oraz w dni wolne od pracy całodobowo przewóz pacjentów oraz transport
materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających
specjalnych warunków transportu – pojazdem Wykonawcy z kierowcą ratownikiem i ratownikiem medycznym,
2) 24/7 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;
C. we wszystkie dni tygodnia przewóz pacjentów na przeszczep z kierowcą ratownikiem lub kierowcą
ratownikiem i ratownikiem medycznym.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przebieg pojazdów oferowanych do przewozu pacjentów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skład zespołów z pkt .A / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/09/2018
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:
1.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 170 000 PLN.
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* 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 )
2. 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:
— i o których mowa w art. 106 ust. Ustawy z dnia 5.1.2011 r. o kierujących pojazdami – ( t.j. Dz.U.
2016 poz. 627)
— 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).
.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych t.j. wykaz środków transportu sanitarnego
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do ich
dysponowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.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 170 000 PLN.
2.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami:
— i o których mowa w art. 106 ust. Ustawy z dnia 5.1.2011 r. o kierujących pojazdami – ( t.j. Dz.U.
2016 poz. 627)
— 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).
3. przedłoży wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych t.j. wykaz środków transportu
sanitarnego dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
do ich dysponowania.

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:
, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. –
Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)
Przedmiot Umowy będzie realizowany:
1) na zasadach opisanych szczegółowo w SIWZ
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2) zgodnie z:
a) właściwymi przepisami prawa,
b) aktualną wiedzą medyczną,
c) zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i wszelkimi wymogami Narodowego Funduszu
Zdrowia wiążącymi Zamawiającego w związku z Przedmiotem Umowy,
d) właściwymi Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, w tym aktualnie
obowiązującymi wersjami norm: PN-EN 1789 i PN-EN 1865,
e) właściwymi normami i zasadami sanitarno-epidemiologicznymi
Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W celu ratowania zdrowia i życia pacjentów hospitalizowanych w USK ul. Żurawia 14, koniecznym jest
natychmiastowe zapewnienie transportu pacjentów do innych jednostek, m.in. do USK, ul. M. Skłodowskiej-
Curie 24A, celem przeprowadzania konsultacji i badan diagnostycznych, bądź przekazania do dalszego
leczenia, a zwłaszcza zapewnienia transportu sanitarnego po godz.15-stej oraz w dni wolne od pracy.

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: 11/12/2017
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: 11/12/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
USK w Białymstoku, ul. Żurawia 17 budynek A lok. 18.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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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
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:
23/11/2017


