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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego
Dotyczy: przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż
dokonano modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę zapisu: Części II. Opis
Przedmiotu Zamówienia; Część XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, poprzez zmianę załącznika nr 1 do SIWZ –
Wzór umowy oraz zmianę załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz oferty:
Część II pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
1.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym:

Grupa 1 – Transport sanitarny realizowany przez zespoły ratownictwa medycznego, w tym:
Grupa 1A transport sanitarny specjalistyczny.
Wykonawca dysponuje min. 2 pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym, na które minister właściwy
do spraw wewnętrznych na podstawie art. 53 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym wydał zezwolenie
oraz które spełniają warunki techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących normy
zharmonizowane PN-EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe –
ambulans typu C. W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do
wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub
ratownik medyczny. W skład zespołu wchodzi także kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu
ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5.01.2011r. o
kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2015, poz. 155 ze zm.).
Szacunkowa ilość kilometrów dla 12 miesięcy – 1000 km (opłata za 1 kilometr od szpitala do miejsca
przeznaczenia i z powrotem).
Grupa 1B transport sanitarny podstawowy.
Wykonawca dysponuje min. 2 pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym, na które minister właściwy
do spraw wewnętrznych na podstawie art. 53 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym wydał zezwolenie
oraz które spełniają warunki techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących normy
zharmonizowane PN-EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe –
ambulans typu B. W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą dwie osoby uprawnione do wykonywania
medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W skład zespołu
wchodzi także kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia
warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5.01.2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U.
2015, poz. 155 ze zm.).
Szacunkowa ilość kilometrów dla 12 miesięcy – 20 000 km (opłata za 1 kilometr od szpitala do miejsca
przeznaczenia i z powrotem).

Grupa 2 – Transport sanitarny w obszarze administracyjnym miasta Mielca pacjentów niezdolnych do
korzystania z publicznych środków transportu do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u
Zamawiającego (doprowadzenie lub wniesienie pacjenta do mieszkania).
Wykonawca zapewnia min. 2 ambulanse, spełniające warunki techniczne i jakościowe określone w Polskich
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich
wyposażenie – Ambulanse drogowe – ambulans typu A1 lub A2, w skład zespołu wchodzi co najmniej jedna
osoba uprawniona do medycznych czynności ratunkowych oraz kierowca jeżeli nie posiada uprawnień do
wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Ilość członków zespołu powinna być adekwatna do stanu
zdrowia przewożonego pacjenta.
Szacunkowa liczba świadczeń dla 12 miesięcy – 500 kursów (opłata za jeden kurs).
Grupa 3 - Transport sanitarny poza obszar administracyjny miasta Mielca pacjentów niezdolnych do
korzystania z publicznych środków transportu do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u
Zamawiającego (doprowadzenie lub wniesienie pacjenta do mieszkania) oraz pacjentów wymagających
konsultacji lekarza specjalisty, wykonania badania diagnostycznego lub kontynuacji leczenia w innym
podmiocie leczniczym (przewóz, doprowadzenie /wniesienie pacjenta do miejsca konsultacji lub badań i z
powrotem, przekazanie dokumentacji medycznej, przekazanie pacjenta lub oczekiwanie na pacjenta).
Wykonawca zapewnia min. 2 ambulanse spełniające warunki techniczne i jakościowe określone w Polskich
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich
wyposażenie – Ambulanse drogowe – ambulans typu A1 lub A2, w skład zespołu wchodzi co najmniej jedna
osoba uprawniona do medycznych czynności ratunkowych oraz kierowca jeżeli nie posiada uprawnień do
wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Ilość członków zespołu powinna być adekwatna do stanu
zdrowia przewożonego pacjenta.
Szacunkowa liczba kilometrów dla 12 miesięcy – 70 000 km (opłata za 1 kilometr od szpitala do miejsca
przeznaczenia i z powrotem).
Grupa 4 – Transport sanitarny pacjentów pomiędzy budynkami Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.
Wykonawca powinien dysponować min. 1 ambulansem, który spełnia warunki techniczne i jakościowe
określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN1789+A2:2015-01
Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe – ambulans typu A1 lub A2. W skład zespołu
wchodzi co najmniej jedna osoba uprawniona do medycznych czynności ratunkowych oraz kierowca jeżeli nie
posiada uprawnień do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Ilość członków zespołu powinna być
adekwatna do stanu zdrowia przewożonego pacjenta.
Szacunkowa liczba świadczeń dla 12 miesięcy – 700 kursów (opłata za jeden kurs).
Grupa 5 – Transport krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych.
Wykonawca powinien dysponować min. 1 środkiem transportu, który powinien umożliwić utrzymanie
właściwych warunków do transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych. W skład
zespołu wchodzi kierowca (pojemnik odpowiedni do transportu krwi dostarcza Zamawiający, który należy
odebrać z Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu, po
zakończonym kursie pojemnik z zawartością zostaje zwrócony do Banku Krwi z Pracownią Serologii
Transfuzjologicznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu).
Szacunkowa ilość kilometrów dla 12 miesięcy – 7 500 km (opłata za jeden kilometr od szpitala do miejsca
przeznaczenia i z powrotem).
2.

Wymagania Zamawiającego:
a) Usługi transportu sanitarnego w stanach zagrożenia życia lub zdrowia oraz transportu krwi „krew na
cito”, „krew na ratunek” realizowane będą niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 30 minut od
momentu wezwania.
b) Usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone będą środkami transportu –stanowiącymi
własność Wykonawcy oraz przez kierowców Wykonawcy. Zlecenie usługi osobom trzecim może
nastąpić za zgodą Zamawiającego.
c) Rodzaj środka transportu oraz skład zespołu uzależniony jest od wskazań medycznych i ciągłości
udzielania świadczeń, gwarantujący najkrótszy czas transportu pacjenta, odpowiedni do jego stanu
zdrowia, o którym decyduje lekarz zlecający.
d) Kierowcy Wykonawcy muszą posiadać stosowne kwalifikacje do obsługi karetki. Oprócz świadczenia
usług transportu sanitarnego są zobowiązani do wykonywania czynności sanitariusza. Ponadto podczas
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3.

realizacji umowy kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników
Zamawiającego, w szczególności lekarzy, pielęgniarek.
Przystąpienie do wykonania zleconych usług powinno nastąpić nie później niż w ciągu 120 minut od
otrzymania zlecenia (telefonicznie lub faxem).Wskazany czas nie dotyczy sytuacji zlecenia usługi z
wyprzedzeniem 24 h, które zostanie zrealizowane zgodnie z ustaleniami tj. na umówioną godzinę. Czas
przystąpienia do realizacji zleconej usługi obejmuje czas jaki upłynie od momentu zgłoszenia
zapotrzebowania na usługę przez Zamawiającego do momentu podstawienia we wskazanym miejscu
środka transportu do jego dyspozycji.
Świadczone usługi muszą być na wysokim poziomie jakościowym, zgodne z obowiązującymi normami
technicznymi i przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności
oraz całodobowej, 7 dni w tygodni gotowości do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego.
Pojazdy używane do realizacji zamówienia muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne badania
techniczne i ubezpieczenie OC, NNW.
Usługi określone w grupie 1 powinny być świadczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z
dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.
2195 ze zm.),
Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa podlega obowiązkowi poddania się kontroli
Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz kontroli Zamawiającego w zakresie wynikającym z zawartej
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zarejestrować fakt zawarcia niniejszej umowy w Systemie Obsługi
Potencjału prowadzonym przez NFZ w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, aby w uzasadnionych przypadkach transportowanemu
pacjentowi towarzyszył pracownik Zamawiającego (bez dodatkowych opłat).
Realizacja usług winna odbywać się najkrótszą drogą, a w przypadku jej wydłużenia Wykonawca
zobowiązany będzie do wyjaśnienia przyczyn wydłużenia drogi przejazdu na „Zleceniu Wyjazdu”.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać środki transportu sanitarnego w stanie gotowości do pracy i
dbać o ich właściwy stan sanitarny.
Wszelkie koszty związane z utrzymaniem środków transportu sanitarnego w stanie gotowości do pracy,
oraz z eksploatacją niniejszych środków transportu, w tym koszty paliwa, a także koszty kierowcy oraz
asysty sanitariusza ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej
oferty.
Wykonawca ponosi koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego oraz powrotu do swojej siedziby z
siedziby Zamawiającego, niezależnie od miejsca powrotu.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia stałej łączności Szpitala z osobami wykonującymi
zlecenia.
Zespół wykonujący zlecenie (obsługa środka transportu sanitarnego ze strony Wykonawcy)
zobowiązana jest do udzielania pacjentom pomocy przy wsiadaniu i opuszczaniu pojazdu oraz
przekazania pacjenta w miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych. Od chwili przejęcia pacjenta do
momentu zakończenia zleconej usługi (miejsce docelowe przewiezienia pacjenta) zespół przyjmujący
zamówienia odpowiada za jego bezpieczeństwo.
Zlecenie na transport w formie pisemnej musi być przekazane w momencie zgłoszenia się zespołu w
miejscu rozpoczęcia transportu. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze wzorami zlecenia
obowiązującym u Zamawiającego.
Zamawiający usługę zastrzega sobie prawo żądania transportu łączonego (przewozu dwóch osób lub
materiałów do badań krwi) w przypadku dowozu do jednego miejsca przeznaczenia, bez dodatkowej
opłaty.
Przez obszar administracyjny miasta Mielca należy rozumieć: obszar w skład którego wchodzą osiedla:
Borek, Cyranka, Dzióbków, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kopernika, Kościuszki
Kusocińskiego, Lotników, Mościcka, Niepodległości, Rzochów, Smoczka, Smoczka I, Szafera,
Wojsław, Wolności, Żeromskiego. Szczegółowy wykaz ulic wchodzących w skład poszczególnych
osiedli znajduje się na stron Urzędu Miasta Mielca: www.mielec.pl

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 60130000-8 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób).
4.

5.

Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny
równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w
tym względzie z opinii ekspertów.
Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu przyjmuje się, że wskazaniom takim
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zostały one przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów
i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
materiałowo i technologicznie równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W
związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i
urządzeń określonych w Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są
równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i
urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów wymienionych.
Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z
ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.

Część XI. pkt. 1 i 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymują brzmienie:
1. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
najniższa cena - 95 %
czas przystąpienia do wykonania zleconych usług – 5%
2. Sposób oceny ofert:
- najniższa cena jako kryterium wymierne obliczone zostanie wg wzoru:
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa
Cn - najniższa proponowana cena brutto
Cof - cena brutto oferty badanej
R – ranga (95)
- czas przystąpienia do wykonania zleconych usług zostanie oceniony w następujący sposób:
Wpt – czas przystąpienia do wykonania zleconych usług nie dłuższy niż 120 minut od otrzymania zlecenia
(telefonicznie lub faksem). Zamawiający przyzna w tym kryterium punkty na podstawie czasu potrzebnego
Wykonawcy na przystąpienie do wykonania zleconych usług od otrzymania zlecenia przez Zamawiającego,
wskazanego przez Wykonawców w formularzach ofertowych. Zamawiający przyzna odpowiednią liczbę
punktów w oparciu o poniższe zestawienie:
-

czas przystąpienia do wykonania zleconych usług do 24 minuty – 5 pkt.

-

czas przystąpienia do wykonania zleconych usług od 25 minut do 50 minut – 4 pkt.

-

czas przystąpienia do wykonania zleconych usług od 51 minut do 75 minut – 3 pkt.

-

czas przystąpienia do wykonania zleconych usług od 76 minut do 100 minut – 2 pkt.

-

czas przystąpienia do wykonania zleconych usług od 101 minut do 120 minut – 1 pkt.

Łączna liczba punktów ( L ) jako kryterium wymierne obliczone zostanie wg wzoru:
L=Wpc + Wpt

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem.
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem.

Przedstawiona modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem
i staje się integralną częścią SIWZ.

