
Ogłoszenie nr 375118 - 2016 z dnia 2016-12-28 r.

Namysłów: Świadczenie usług transportu sanitarnego.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 333434-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny
16021646300000, ul. ul. Oleśnicka  4, 46100   Namysłów, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 77 40 40 248,
faks 77 40 40 250, e-mail sekretariat@zoznamyslow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.namyslow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług transportu sanitarnego.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZM.I.272.36.2016.MA

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia obejmuje świadczenie usług całodobowego transportu sanitarnego (dostępnego
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na wezwanie Zamawiającego) przez okres 12 miesięcy od daty
podpisania umowy. Zamówienie składa się z 3 części: 1) Transport sanitarny z zespołem podstawowym –
część 1. 2) Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym – część 2. 3) Transport krwi i preparatów
krwiopochodnych – część 3. Część 1: Transport sanitarny ambulansem ratunkowym typu B z zespołem
podstawowym w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zmianami). Zamawiający wymaga, aby w skład
zespołu podstawowego wchodziły co najmniej: dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych
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czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Członkowie zespołu muszą
posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia. W przypadku, gdy żaden z członków zespołu nie spełnia
warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.
U z 2016, poz. 627 z późn. zmianami) w skład zespołu wchodzi kierowca. Osoba kierująca pojazdem musi
posiadać odpowiednie, aktualne uprawnienia. Transport ten może także obejmować transport materiałów
biologicznych i tkanek. Przewidywana ilość kilometrów w okresie 12 miesięcy - 21 000 km. Część 2:
Transport sanitarny ambulansem ratunkowym typu C z zespołem specjalistycznym ratownictwa medycznego
w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zmianami). Zamawiający wymaga, aby w skład zespołu specjalistycznego
wchodziły co najmniej: trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym
lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Członkowie zespołu muszą posiadać
wymagane przepisami prawa uprawnienia. W przypadku, gdy żaden z członków zespołu nie spełnia
warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.
U z 2016, poz. 627 z późn. zmianami) w skład zespołu wchodzi kierowca. Osoba kierująca pojazdem musi
posiadać odpowiednie, aktualne uprawnienia. Przewidywana ilość kilometrów w okresie 12 miesięcy - 11 000
km. Część 3: Transport krwi i preparatów krwiopochodnych. Przewidywana ilość kilometrów w okresie 12
miesięcy - 20 000 km. Zasady i warunków transportu krwi, które określono w „Przepisach dotyczących
krwiodawstwa i krwiolecznictwa w zakładach opieki zdrowotnej” rozdział VI „Preparatyka krwi i jej
składników” Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie, aktualne uprawnienia. Zamawiający wymaga aby
Wykonawca dysponował pojazdem do przewozu krwi i jej składników wyposażonym w monitorowane
urządzenia do przewozu krwi i jej składników i spełniającym warunki dla pojazdu uprzywilejowanego
wyposażonego w niezbędną sygnalizację świetlną i dźwiękową. 2. Wykonawca zobowiązany jest do
dysponowania przeszkolonym i wykwalifikowanym personelem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, gwarantującym wykonywanie usług z należytą starannością. 3. Zamawiający wymaga, aby
samochody wykorzystywane w transporcie sanitarnym: a. spełniały wymogi sanitarne oraz były utrzymywane
w czystości oraz regularnie dezynfekowane ich wnętrza i wyposażenie, środkami właściwymi dla rodzaju
skażenia, a czynności te były udokumentowane w sposób umożliwiający ich weryfikację przez
Zamawiającego, b. były utrzymywane w należytym stanie technicznym, były sprawne technicznie oraz
spełniały warunki dodatkowe dla pojazdów uprzywilejowanych określonych szczegółowo w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013, poz. 951 z późn. zmianami), c. posiadały niezbędne
wyposażenie oraz spełniały wymogi specjalistycznego środka transportu sanitarnego, spełniające cechy
techniczne i jakościowe zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane:
PN-EN 1789+A1:2011 określającą wymagania dla środków transportu drogowego „Pojazdy medyczne i ich
wyposażenie. Ambulanse drogowe” oraz PN-EN 1865-1:2010, PN-EN 1865-2:2010, PN-EN 1865-3:2010,
PN-EN 1865-4:2010, PN-EN 1865-5:2010 – wymogi dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego
służącego do przemieszczania pacjenta, stosowane w ambulansach drogowych, d. posiadały środki łączności
służące do stałej komunikacji pomiędzy Wykonawcą oraz osobami z pojazdu Wykonawcy i Zamawiającym, e.
posiadały aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW), f. były oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, g. posiadały dowody
rejestracyjne z aktualnymi badaniami technicznymi dopuszczającymi do ruchu, h. spełniały wymogi ustawy z
dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn.
zmianami), i. spełniały wymogi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137 z późn. zmianami). 4. Zamawiający nie narzuca wykonawcy miejsca postoju karetek w czasie
oczekiwania na wezwanie. Miejscem rozpoczęcia naliczania kilometrów jest siedziba zamawiającego. W
przypadku transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym, Zamawiający dopuszcza możliwość, by
kilometry były naliczane od miejsca stacjonowania ambulansów Wykonawcy wraz z powrotem. Miejsce to
oraz ilość km do szpitala Zamawiającego zostanie ściśle uwzględnione w umowie. 5. W przypadku transportu
krwi i preparatów krwiopochodnych ilość km określa umowa. Wykonawcy zobowiązani są do 24 godzinnej
łączności z Zamawiającym oraz zobowiązują się świadczyć usługi 24 godziny na dobę. 6. Szacunkowa roczna
ilość kilometrów podana przy każdej części jest ilością orientacyjną, obliczoną na podstawie zapotrzebowania
Zamawiającego na transport w latach poprzednich, dlatego Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z
transportu zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem - liczba usług transportu sanitarnego wynikać będzie z
bieżących potrzeb Zamawiającego. 7. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny
kod CPV: 60130000-8 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób). Dodatkowe kody
CPV: 85112000-7 (Dodatkowe usługi szpitalne). 8. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba części:
3. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej
lub wszystkich części. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu
zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 11. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw
(firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą
pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 12.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie
13. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a
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ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 14.
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, teren działania Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV: 85112000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  
NAZWA: Transport sanitarny z zespołem
podstawowym

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT81690.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA PRO-FAMILIA Sp. z o.o.,  zdzislaw59@wp.pl,  ul. Pocztowa 7, 
46-100,  Namysłów,  kraj/woj. opolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 102690.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 102690.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 102690.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2  
NAZWA: Transport sanitarny z zespołem
specjalistycznym

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT121000.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Piotr Majchrzyk TRANS-MEDYK RATOWNICTWO,  piotr@tras-medyk.pl,  ul. Oleska 11A, 
46-023 ,  Osowiec,  kraj/woj. opolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 170500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 170500.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 170500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3  
NAZWA: Transport krwi i preparatów
krwiopochodnych

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT32000.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PARAMEDYK Marcin Kwiatkowski,  biuro@paramedyk.opole.pl,  ul. Anny 4 m 10,  49-120 , 
Karczów,  kraj/woj. opolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
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Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 32000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32000.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44000.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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