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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.spzozparczew.pl 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Parczew: Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie. SPZOZ.V.ZP-3521/10/2015 

 

Numer ogłoszenia: 285436 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kościelna 136,  

21-200 Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozparczew.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie 
transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Parczewie. SPZOZ.V.ZP-3521/10/2015. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie. 2. Usługi będą świadczone zgodnie z 
wymaganiami zamawiającego określonymi w siwz w podziale na poniższe zadania: Zadanie nr 1: 
1) Usługa w zakresie transportu sanitarnego pacjentów w pozycji leżącej wykonywana przy 
pomocy zespołu transportu sanitarnego typu S. 2) Zespół transportu sanitarnego typu S musi 
spełniać poniższe wymagania: a) zespół musi dysponować ambulansem - specjalistycznym 
środkiem transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015r., 
poz. 581, z późń. zm.) przeznaczonym do przewozu pacjentów w pozycji leżącej: - posiadającym 
cechy techniczne i jakościowe określone w normie PN EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej 
dla ambulansu typu: A2 (wymaganie nie dotyczy wyposażenia ambulansu); - spełniającym 
wymagania wynikające z przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
(t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym z 
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 
305); oraz - będącym pojazdem uprzywilejowanym w rozumieniu art. 53 Ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.), oraz - 
posiadającym wyposażenie zgodne z załącznikiem nr 8 do siwz; b) skład osobowy zespołu musi 
spełniać wymagania wynikające z przepisów Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 tej 
ustawy, tj. w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby, z których: - co najmniej jedna osoba 
posiada kwalifikacje wymagane dla lekarza systemu, zgodnie z art. 3 pkt 3 i art. 57 ustawy z dnia 
8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j.: Dz. U. z 2013r., poz. 757, z 
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późń. zm.); - co najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje wymagane dla ratownika 
medycznego, zgodnie z art. 10 i art. 58 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, lub 
pielęgniarki systemu, zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym; Co 
najmniej jedna osoba z wyżej wymienionych musi także posiadać uprawnienia do prowadzenia 
pojazdu uprzywilejowanego określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 
kierujących pojazdami (t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 155, z późń. zm.). Jeżeli żadna z tych osób nie 
posiada takich uprawnień, w skład zespołu dodatkowo musi wchodzić osoba posiadająca te 
uprawnienia (jako kierowca). Zadanie nr 2: 1) Usługa w zakresie transportu sanitarnego 
pacjentów w pozycji leżącej wykonywana przy pomocy zespołu transportu sanitarnego typu P. 2) 
Zespół transportu sanitarnego typu P musi spełniać poniższe wymagania: a) zespół musi 
dysponować specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego- specjalistycznym środkiem 
transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 581, z późń. 
zm.) przeznaczonym do przewozu pacjentów w pozycji leżącej: - posiadającym cechy techniczne 
i jakościowe określone w normie PN EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej dla ambulansu typu: 
A2; - spełniającym wymagania wynikające z przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz z aktów wykonawczych do 
tej ustawy, w tym z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j.: Dz. 
U. z 2015 r., poz. 305); oraz - będącym pojazdem uprzywilejowanym w rozumieniu art. 53 Ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. 
zm.), oraz - posiadającym wyposażenie zgodne z załącznikiem nr 8 do siwz; b) w skład zespołu 
muszą wchodzić co najmniej dwie osoby, z których: - co najmniej jedna posiada kwalifikacje 
wymagane dla ratownika medycznego, zgodnie z art. 10 i art. 58 ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, - co najmniej jedna posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdu 
uprzywilejowanego określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami (t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 155, z późń. zm.). Zadanie nr 3: 1) Usługa w zakresie 
transportu sanitarnego pacjentów w pozycji siedzącej oraz krwi i materiałów biologicznych, 
wykonywana przy pomocy zespołu transportu sanitarnego typu T. 2) Zespół transportu 
sanitarnego typu T musi spełniać poniższe wymagania: a) zespół musi dysponować 
specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego: - posiadającym cechy techniczne i jakościowe 
określone w normie PN EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej dla ambulansu typu A1, oraz - 
wyposażonym w lodówkę do przewożenia krwi, oraz - spełniającym wymagania wynikające z 
przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 
1137, z późn. zm.) oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym z przepisów 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 
305); - jest pojazdem uprzywilejowanym w rozumieniu art. 53 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.); b) w skład zespołu musi 
wchodzić jeden kierowca. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.00.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do 
Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (zgodnie z ustawą z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [t. j.: Dz.U. 2015, poz. 618, z 
późń. zm.]. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co 
najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na usłudze podobnej do przedmiotu 
zamówienia w ramach poszczególnego zadania, na jakie składana jest oferta 
oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie. 
Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę: a) w przypadku składania oferty 
na zadanie nr 1 - usługę polegającą na: wykonywaniu transportu sanitarnego 
pacjentów w pozycji leżącej ambulansem (specjalistycznym środkiem transportu 
sanitarnego), przy pomocy specjalistycznego zespołu spełniającego wymogi w 
zakresie załogi wynikające z przepisów Ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego, o którym 
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, o wartości brutto usługi w okresie 12 m-cy 
co najmniej 65.000,00 zł; b) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 - 
usługę polegającą na: wykonywaniu transportu sanitarnego pacjentów w pozycji 
leżącej ambulansem (specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego), przy 
pomocy zespołu transportu sanitarnego składającego się z co najmniej 2 osób, w 
tym jednej osoby posiadającej kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego, 
zgodnie z art. 10 i art. 58 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, oraz 
jednej osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z 
art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j.: Dz. 
U. z 2015r., poz. 155, z późń. zm.), o wartości brutto usługi w okresie 12 m-cy co 
najmniej 70.000,00 zł; c) w przypadku składania oferty na zadanie nr 3 - usługę 
polegającą na: wykonywaniu transportu sanitarnego pacjentów w pozycji 
siedzącej oraz transportu krwi i materiałów biologicznych ambulansem 
(specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego), przy pomocy zespołu 
transportu sanitarnego składającego się co najmniej z kierowcy, o wartości brutto 
usługi w okresie 12 m-cy co najmniej 35.000,00 zł. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje: a) dla Zadania nr 1 - minimum 2 ambulansami (tj. specjalistycznymi 
środkiem transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych [t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 581, z późń. zm.]), przeznaczonymi do 
przewozu pojazdów w pozycji leżącej, z których każdy: - posiada cechy 
techniczne i jakościowe określone w normie PN EN 1789+A2:2015-01 lub 
równoważnej dla ambulansu typu: A2 (wymaganie nie dotyczy wyposażenia 
ambulansu); oraz - spełnia wymagania wynikające z przepisów Ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z 
późn. zm.) oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym z przepisów 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. 
j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 305); oraz - jest pojazdem uprzywilejowanym w 
rozumieniu art. 53 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (t. 
j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.); - posiada wyposażenie zgodne z 
załącznikiem nr 8 do siwz. b) dla Zadania nr 2 - minimum 2 ambulansami (tj. 
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specjalistycznymi środkiem transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych [t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 581, z późń. 
zm.]), przeznaczonymi do przewozu pojazdów w pozycji leżącej, z których każdy: 
- posiada cechy techniczne i jakościowe określone w normie PN EN 
1789+A2:2015-01 lub równoważnej dla ambulansu typu: A2 (wymaganie nie 
dotyczy wyposażenia ambulansu); oraz - spełnia wymagania wynikające z 
przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (t. j. Dz. 
U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy, w 
tym z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 305); oraz - jest pojazdem 
uprzywilejowanym w rozumieniu art. 53 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.); - posiada 
wyposażenie zgodne z załącznikiem nr 8 do siwz. c) dla Zadania nr 3 - minimum 
2 ambulansami do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej oraz przewozu krwi i 
materiałów biologicznych, z których każdy: - posiada cechy techniczne i 
jakościowe określone w normie PN EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej dla 
ambulansu typu A1 (wymaganie nie dotyczy wyposażenia ambulansu, oraz - jest 
wyposażony w lodówkę do przewożenia krwi, oraz - spełnia wymagania 
wynikające z przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz z aktów 
wykonawczych do tej ustawy, w tym z przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 
305); - jest pojazdem uprzywilejowanym w rozumieniu art. 53 Ustawy z dnia 20 
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. 
zm.). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje: a) dla zadania nr 1 - dwoma zespołami, które muszą spełniać wymogi 
w zakresie załogi wynikające z przepisów Ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego, o którym 
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, tj. w skład których wchodzą co najmniej 
trzy osoby, z których: - co najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje wymagane 
dla lekarza systemu, zgodnie z art. 3 pkt 3 i art. 57 ustawy z dnia 8 września 
2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j.: Dz. U. z 2013r., poz. 757, z 
późń. zm.); - co najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje wymagane dla 
ratownika medycznego, zgodnie z art. 10 i art. 58 ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, lub pielęgniarki systemu, zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym; Co najmniej jedna osoba z wyżej 
wymienionych musi także posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdu 
uprzywilejowanego określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 
kierujących pojazdami (t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 155, z późń. zm.). Jeżeli żadna z 
tych osób nie posiada takich uprawnień, w skład zespołu dodatkowo musi 
wchodzić osoba posiadająca te uprawnienia (jako kierowca). b) dla zadania nr 2 - 
dwoma zespołami, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby, z których: - 
co najmniej jedna posiada kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego, 
zgodnie z art. 10 i art. 58 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, - co 
najmniej jedna posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego 
określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami (t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 155, z późń. zm.). c) dla zadania nr 3 - min. 
jednym kierowcą posiadającym uprawnienia do prowadzenia pojazdu 
uprzywilejowanego określone w art 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 
kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia: a) na kwotę nie mniejszą niż 
130.000,00 zł - dotyczy tylko zadania nr 1, b) na kwotę nie mniejszą niż 
140.000,00 zł - dotyczy tylko zadania nr 2, c) na kwotę nie mniejszą niż 70.000,00 
zł - dotyczy tylko zadania nr 3. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, 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; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że 
nie należy do grupy kapitałowej; 
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III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz wraz z wypełnionym 
formularzem cenowym zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 96 

 2 - Oferowany termin płatności - 4 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawiera wzór 
umowy załącznik nr 10 do siwz. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.spzozparczew.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, Dział 
Zamówień Publicznych, pokój nr 10 Administracji. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
03.11.2015 godzina 11:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 
Kościelna 136, 21-200 Parczew, w Sekretariacie (pok. nr 1). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Transport sanitarny 
pacjentów w pozycji leżącej ambulansem, przy pomocy specjalistycznego zespołu 
ratownictwa medycznego, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby, z których co 
najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje wymagane dla lekarza systemu, co najmniej 
jedna osoba posiada kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego oraz co najmniej 
jedna osoba z wyżej wymienionych musi także posiadać uprawnienia do prowadzenia 
pojazdu uprzywilejowanego lub w skład zespołu dodatkowo musi wchodzić osoba 
posiadająca te uprawnienia (jako kierowca). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 96 

o 2. Oferowany termin płatności - 4 
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CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Transport sanitarny 
pacjentów w pozycji leżącej ambulansem , przy pomocy zespołu transportu sanitarnego 
składającego się z co najmniej 2 osób, w tym jednej osoby posiadającej kwalifikacje 
wymagane dla ratownika medycznego, oraz jednej osoby uprawnionej do prowadzenia 
pojazdu uprzywilejowanego. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 96 

o 2. Oferowany termin płatności - 4 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Transport sanitarny 
pacjentów w pozycji siedzącej oraz transport krwi i materiałów biologicznych 
ambulansem, przy pomocy zespołu transportu sanitarnego składającego się co najmniej z 
kierowcy. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.00.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 96 

o 2. Oferowany termin płatności - 4 

 
 
 

                                               Podpisał:  

 

                  Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
    Opieki Zdrowotnej w Parczewie  

        mgr Janusz Hordejuk                        
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