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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 285436-2015 z dnia 2015-10-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Parczew 
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... 
Termin składania ofert: 2015-11-03  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 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: 323892 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 285436 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

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. 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.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.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu 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 
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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 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 
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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.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.00.00.00-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1    

Nazwa: Zadanie nr 1 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o., ul. Diamentowa 4, 20-447 

Lublin, kraj/woj. lubelskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 86400,00  

 Oferta z najniższą ceną: 86400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86400,00  

 Waluta: PLN . 

Część NR: 2    

Nazwa: Zadanie nr 2 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 DIAMED Monika Niebrzegowska, ul. Popiełuszki 5/32, 21-100 Lubartów, kraj/woj. 

lubelskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155750,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 122500,00  

 Oferta z najniższą ceną: 122500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 175000,00  

 Waluta: PLN . 
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Część NR: 3    

Nazwa: Zadanie nr 3 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Transport Sanitarny Usługi Transportowe Przewóz Osób Dariusz Kubiniec,              

ul. Biernackiego 17, 21-200 Parczew, kraj/woj. lubelskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84724,20 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 83328,80  

 Oferta z najniższą ceną: 83328,80 / Oferta z najwyższą ceną: 119034,00  

 Waluta: PLN . 

 

 

Podpisał:  
       
   Dyrektor  

 Samodzielnego Publicznego  
  Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie  

             mgr Janusz Hordejuk   
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