
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

WARUNKI PRZETARGU PONIŻEJ 30 000 EURO dostępne na stronie snzoz.bip-gov.eu/index.php?id=65

Lublin: Świadczenie usług transportu specjalistycznego reali zowanego

przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego  na rzecz pacjentów

Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczy ńskiego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Numer ogłoszenia: 343440 - 2015; data zamieszczenia : 15.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7286439.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.snzoz.lublin.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług transportu specjalistycznego

realizowanego przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Szpitala

Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  WARUNKI PRZETARGU PONIŻEJ 30

000 EURO na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego realizowanego przez specjalistyczny zespół

ratownictwa medycznego. 1. Przez transport specjalistyczny należy rozumieć: 1) przewiezienie pacjenta zgodnie

z wystawionym zleceniem transportu oraz opieka medyczna podczas transportu (do chwili przekazania pacjenta

wskazanej w zleceniu transportu jednostce organizacyjne służby zdrowia) 2) przeniesienie pacjenta na noszach

z łóżka pacjenta w sali chorych oddziału do innego oddziału szpitalnego, diagnostycznego, Izby Przyjęć w innym

szpitalu lub innego miejsca wskazanego w zleceniu transportu, i z powrotem do Zamawiającego. 3) kwalifikacje

personelu oraz wyposażenie ambulansu specjalistycznego w sprzęt medyczny zgodnie z aktualnym stanem

prawnym oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez NFZ. 2. Realizacja usługi: całodobowo, przez siedem
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dni w tygodniu, z dojazdem karetki do Szpitala Neuropsychiatrycznego w czasie do 30 min. od czasu zgłoszenia,

a w przypadku wezwania na ratunek do 10 min. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy stan

techniczny ambulansu oraz wyposażenie medyczne, a także za szkody wynikłe z ruchu pojazdów oraz działań

lub zaniechań personelu w czasie wykonywania transportu.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Rozpoczęcie: 01.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

PRZETARG PONIŻEJ 30 000 EURO- ZAMAWIAJĄCY NIE FORMUŁUJE SZCZEGÓŁOWYCH

WYMAGAŃ

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

PRZETARG PONIŻEJ 30 000 EURO- ZAMAWIAJĄCY NIE FORMUŁUJE SZCZEGÓŁOWYCH

WYMAGAŃ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

PRZETARG PONIŻEJ 30 000 EURO- ZAMAWIAJĄCY NIE FORMUŁUJE SZCZEGÓŁOWYCH

WYMAGAŃ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

PRZETARG PONIŻEJ 30 000 EURO- ZAMAWIAJĄCY NIE FORMUŁUJE SZCZEGÓŁOWYCH

WYMAGAŃ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

PRZETARG PONIŻEJ 30 000 EURO- ZAMAWIAJĄCY NIE FORMUŁUJE SZCZEGÓŁOWYCH
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WYMAGAŃ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Oferta (załącznik nr 1) 2. dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do

podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub

innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).

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: najniższa cena.

IV.2.2)

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

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że zmiany

wynikają z: 1) zmiany stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw do

których mają zastosowanie zmienione przepisy, zmianie ulega cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian, 2)

wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych

zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy, 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

3 z 4 2015-12-15 13:41



podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4) ze zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia

przez Wykonawcę. 3. Warunkiem dokonania waloryzacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3) i 4) będzie skierowanie do

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 3) i 4) pisemnego

wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz

szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający

rozpozna wyżej opisany wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Zmiana wysokości

wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 3) i 4). 4. W

przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 3) i 4) na wzrost

wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

WARUNKI PRZETARGU PONIŻEJ 30 000 EURO dostępne na stronie http://snzoz.bip-gov.eu/index.php?id=65

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  WARUNKI PRZETARGU

PONIŻEJ 30 000 EURO można uzyskać pod adresem: ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.12.2015

godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ ul.

Abramowicka 2 20-442 Lublin.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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