
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługi transportu sanitarnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295739

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 78

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-357

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: alis@pulmonologia.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pulmonologia.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi transportu sanitarnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-424b2b84-9eaf-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00034573/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-16 14:50

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004961/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi transportu medycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie
Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku, poz. 344). 2. Zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:1) drogą elektroniczną:
alis@pulmonologia.olsztyn.pl;2) lub poprzez platformę zakupową, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
art. 67 Pzp, Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę
na platformazakupowa.pl, t.j.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) szyfrowanie na stronie
platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g) oznaczenie czasu odbioru danych
przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwana dalej „RODO”, informuję, że:a) Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357
Olsztyn,b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Pani Magdalena Ponichtera, tel. 89 532
29 43, e-mail: mponichtera@pulmonologia.olsztyn.plc) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem nr
SOZ.383.16.2021d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp, a także
w innych przypadkach, w których obowiązek udostępnienia dokumentów zawierających Pani/Pana
dane osobowe wynika z obowiązujących przepisów prawa.e) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy, lub okres dłuższy, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, a w
szczególności związane z prowadzeniem postępowań finansowanych ze środków unijnych.f)
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.g)
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.h) Posiada
Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, − na podstawie
art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax.
22 531 03 01Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00, Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze od:
10:00 – 13:00 gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;i) Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f RODO, Zamawiający informuje, że nie będzie przekazywał
danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, bez odrębnej zgody
Wykonawcy.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przekazywanych przez platformę zakupową
będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz Open Nexus Sp. z o.o., z siedziba przy ul.
Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959 NIP 7792363577, REGON
301196705, kapitał zakładowy 67.050 PLN, numer rachunku bankowego 77 1160 2202 0000 0001
4851 1753.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOZ.383.16.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
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4.1.5.) Wartość zamówienia: 250000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług transportu sanitarnego obejmujące:a) przewóz pacjentów na konsultacje i
badania,b) przewóz pacjentów do miejsca zamieszkania, c) transport materiałów i próbek
medycznych,d) transport wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych,e) inne doraźne
przewozy związane z działalnością Zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 187000,00 PLN

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia
Po zakończeniu umowy, za 12 miesięcy

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do
wysokości 20% wartości brutto umowy podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami :a) Cena (C): maksymalna ilość punktów - 70 pkt wartość najtańszej oferty wartość oferty
badanej x 100% x 70 pktb) Czas podstawienia pojazdu (PP): waga łącznie max. 30 pktOcena ofert w
kryterium czas podstawienia pojazdu dla części nr 1 (dotyczy pojazdu o którym mowa w Rozdziale IV,
pkt 3 ppkt 3.2 dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu
ofertowym. Wykonawca w Formularzu ofertowym, musi zaoferować czas podstawienia samochodu
dodatkowego do realizacji zamówienia określonego wyżej. Maksymalny czas przyjazdu pojazdu do
siedziby Zamawiającego od wezwania nie może przekraczać 30 min. w przypadku transportu pacjenta
na terenie powiatu olsztyńskiego P1(maksymalna ilość punktów 20), i 45 min. w przypadku transportu
pacjenta poza granice powiatu olsztyńskiego P2 (maksymalna ilość punktów 10).Punkty za kryterium
czas podstawienia pojazdu dodatkowego zostaną obliczone w następujący sposób:najkrótszy czas
podstawienia pojazdu dodatkowegoP1 =
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..................................................................................................... x 100 x 20%czas podstawienia
pojazdu dodatkowego w badanej ofercienajkrótszy czas podstawienia pojazdu dodatkowegoP2 =
..................................................................................................... x 100 x 10%czas podstawienia
pojazdu dodatkowego w badanej ofercie P1+P2 = P

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami :a) Cena (C):
maksymalna ilość punktów - 70 pkt wartość najtańszej oferty wartość oferty badanej x 100% x 70
pktb) Czas podstawienia pojazdu (PP): waga łącznie max. 30 pktOcena ofert w kryterium czas
podstawienia pojazdu dla części nr 1 (dotyczy pojazdu o którym mowa w Rozdziale IV, pkt 3
ppkt 3.2 dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu
ofertowym. Wykonawca w Formularzu ofertowym, musi zaoferować czas podstawienia
samochodu dodatkowego do realizacji zamówienia określonego wyżej. Maksymalny czas
przyjazdu pojazdu do siedziby Zamawiającego od wezwania nie może przekraczać 30 min. w
przypadku transportu pacjenta na terenie powiatu olsztyńskiego P1(maksymalna ilość punktów
20), i 45 min. w przypadku transportu pacjenta poza granice powiatu olsztyńskiego P2
(maksymalna ilość punktów 10).Punkty za kryterium czas podstawienia pojazdu dodatkowego
zostaną obliczone w następujący sposób:najkrótszy czas podstawienia pojazdu dodatkowegoP1
= ..................................................................................................... x 100 x 20%czas podstawienia
pojazdu dodatkowego w badanej ofercienajkrótszy czas podstawienia pojazdu dodatkowegoP2
= ..................................................................................................... x 100 x 10%czas podstawienia
pojazdu dodatkowego w badanej ofercie P1+P2 = P

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług transportu sanitarnego obejmujący transport pacjentów w trybie planowym i
nagłym karetką typu „P” do transportu, leczenia i monitorowania pacjentów oraz karetką typu „S”
do zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów.

4.2.5.) Wartość części: 63000,00 PLN

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia
Po zakończeniu umowy, za 12 miesięcy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do
wysokości 20% wartości brutto umowy podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena (C): maksymalna ilość punktów - 70 pkt wartość najtańszej oferty
wartość oferty badanej x 100% x 70 pktb) Czas podstawienia pojazdu (PP): waga łącznie max. 30
pktOcena ofert w kryterium czas podstawienia pojazdu, dla części nr 2 (dotyczy pojazdu o którym
mowa w Rozdziale IV, pkt 4 ppkt 4.4) dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy
złożone w Formularzu ofertowym. Wykonawca w Formularzu ofertowym, musi zaoferować czas
podstawienia samochodu do realizacji zamówienia w przypadku wyjazdu nieplanowego. Maksymalny
czas przyjazdu pojazdu do siedziby Zamawiającego od wezwania nie może przekraczać 60 min.
Punkty za kryterium, czas podstawienia pojazdu dodatkowego zostaną obliczone w następujący
sposób:najkrótszy czas podstawienia pojazdu P =
..................................................................................................... x 100 x 30%czas podstawienia
pojazdu dodatkowego w badanej ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu

4.3.6.) Waga: 30

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
a) Cena (C): maksymalna ilość punktów - 70 pkt wartość najtańszej oferty wartość oferty badanej
x 100% x 70 pktb) Czas podstawienia pojazdu (PP): waga łącznie max. 30 pktOcena ofert w
kryterium czas podstawienia pojazdu, dla części nr 2 (dotyczy pojazdu o którym mowa w
Rozdziale IV, pkt 4 ppkt 4.4) dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone
w Formularzu ofertowym. Wykonawca w Formularzu ofertowym, musi zaoferować czas
podstawienia samochodu do realizacji zamówienia w przypadku wyjazdu nieplanowego.
Maksymalny czas przyjazdu pojazdu do siedziby Zamawiającego od wezwania nie może
przekraczać 60 min. Punkty za kryterium, czas podstawienia pojazdu dodatkowego zostaną
obliczone w następujący sposób:najkrótszy czas podstawienia pojazdu P =
..................................................................................................... x 100 x 30%czas podstawienia
pojazdu dodatkowego w badanej ofercie

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeśli
Wykonawca wykaże: a) (dla części 1 i 2) - posiadanie, dla min. 2 pojazdów realizujących usługę,
ważnych decyzji zezwalających na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym w przypadku,
gdy będzie on używany bezpośrednio w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, -
posiadanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-
odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu
dyspozytorskiego,b) (dla części 1) dysponowanie min. 2 pojazdami sanitarnymi, w tym. min. 1
pojazdem realizującym usługę od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 (w ramach tzw.
ryczałtu) o kategorii co najmniej typu B (wg normy PN-EN 1789:2008), posiadającymi pozytywną
opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i spełniającymi wymogi stawiane przez
NFZ, i których rok produkcji jest nie starszy niż 2015, c) (dla części 2) dysponowanie min. 2
pojazdami przystosowanymi do realizacji usługi w zakresie części na którą wykonawca składa
ofertę tj. karetka typu „P” i typu „S”, których rok produkcji jest nie starszy niż 2015, a dodatkowo
posiadającymi, pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz
spełniających normę PN-EN 1789 aktualna na dzień rejestracji pojazdu. 3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4)
zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże:a) (dla części 1 i 2) że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, lub wykonuje przez okres min. 12 miesięcy co
najmniej 1 usługę transportu sanitarnego o wartości co najmniej 150 000 zł brutto, w przypadku
składania oferty na część 1 i/lub 50 000 zł brutto w przypadku składania oferty na część 2,b) (dla
części 1 i 2) że dysponuje kierowcami z aktualnym prawem jazdy kat. B, spełniającymi wymogi
określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z
2020 roku, poz. 1268 t.j.) lub korzystają z zasobów innych podmiotów w w/w zakresie,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ oraz 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
– załącznik nr 6 SWZ;2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe:1) wykaz min. 1 usługi transportu
sanitarnego, wykonanych lub wykonywanych przez 12 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, o wartości 150 000 zł w przypadku składania oferty na
część 1 i/lub 50 000 zł brutto w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia, dat ich wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, że
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;2) pozwolenie radiowe na
używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie
radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego,3) decyzje zezwalające na
uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym w przypadku, gdy będzie on używany bezpośrednio w
związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego,4) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca
dysponuje kierowcami z aktualnym prawem jazdy kat. B, spełniającymi wymogi określone w art. 106
ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1268 t.j.)
lub korzystają z zasobów innych podmiotów w w/w zakresie, 5) wykaz posiadanych lub będących w
dyspozycji Wykonawcy środków transportu, zawierający markę, rok produkcji, nr rejestracyjny –
załącznik Nr 4. Do wykazu należy dołączyć dla min. 1 pojazdu dokument potwierdzający wyposażenie
pojazdu sanitarnego dla ambulansu typu B (wg normy PN-EN 1789 aktualną na dzień rejestracji
pojazdu) i zgodnie z wymogami stawianymi przez NFZ. Dla 2 pojazdów sanitarnych, należy dołączyć
do wykazu decyzję zezwalającą na uprzywilejowanie w ruchu drogowym w przypadku, gdy będzie on
używany bezpośrednio w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, kopie dokumentów
rejestracyjnych, a jeżeli Wykonawca nie jest ich właścicielem – dokumenty potwierdzające uprawnienie
do ich używania oraz dowody posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NNW wymienionych w
wykazie pojazdów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1
SWZ;2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3 SWZ (jeżeli
dotyczy);3) oraz dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
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6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne
spełnianie warunku przez Wykonawców.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale
IX pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach zgodnych z art. 456 ust. 1 Pzp.2.
Zamawiający, działając w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp określa następujące okoliczności,
które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku
do treści złożonej oferty:a) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści
umowy,b) nie zrealizowanie umowy na poziomie 80% przedmiotu zamówienia,c) zmiany
wykonawcy w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki określone w postępowaniu przetargowym oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy,d) zaistnienie siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez
działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,e) zmiana
przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, f) wystąpienie okoliczności,
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a które mają
wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy.3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. b) do
f) mogą polegać na zmianie terminu realizacji umowy, zmianie zakresu wykonywania umowy
oraz zmianie wartości umowy.4. Zmiany o których mowa w ust. 1 dopuszczone będą wyłącznie
pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez drugą Stronę.5. Zmiany treści umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.6. W przypadku określonym w ust. 1
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnegoz tytułu wykonanej części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-26 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwana dalej „RODO”, informuję, że:a)	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn,b)	 Inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Pani Magdalena Ponichtera, tel. 89 532 29 43, e-mail: mponichtera@pulmonologia.olsztyn.plc)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem nr SOZ.383.16.2021d)	 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp, a także w innych przypadkach, w których obowiązek udostępnienia dokumentów zawierających Pani/Pana dane osobowe wynika z obowiązujących przepisów prawa.e)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, lub okres dłuższy, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, a w szczególności związane z prowadzeniem postępowań finansowanych ze środków unijnych.f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.h)	Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00, Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze od: 10:00 – 13:00 gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;i)	 Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f RODO, Zamawiający informuje, że nie będzie przekazywał danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, bez odrębnej zgody Wykonawcy.3.	Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przekazywanych przez platformę zakupową będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz Open Nexus Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959 NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 67.050 PLN, numer rachunku bankowego 77 1160 2202 0000 0001 4851 1753.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: SOZ.383.16.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.5.) Wartość zamówienia: 250000,00 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 2
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 187000,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
	4.2.12.) Opis wznowienia
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do wysokości 20% wartości brutto umowy podstawowej.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami :a)	 Cena (C): maksymalna ilość punktów - 70 pkt	 wartość najtańszej oferty	 wartość oferty badanej x 100% x 70 pktb)	 Czas podstawienia pojazdu (PP): waga łącznie max. 30 pktOcena ofert w kryterium czas podstawienia pojazdu dla części nr 1 (dotyczy pojazdu o którym mowa w Rozdziale IV, pkt 3 ppkt 3.2 dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu ofertowym. Wykonawca w Formularzu ofertowym, musi zaoferować czas podstawienia samochodu dodatkowego do realizacji zamówienia określonego wyżej. Maksymalny czas przyjazdu pojazdu do siedziby Zamawiającego od wezwania nie może przekraczać 30 min. w przypadku transportu pacjenta na terenie powiatu olsztyńskiego P1(maksymalna ilość punktów 20), i 45 min. w przypadku transportu pacjenta poza granice powiatu olsztyńskiego P2 (maksymalna ilość punktów 10).Punkty za kryterium czas podstawienia pojazdu dodatkowego zostaną obliczone w następujący sposób:najkrótszy czas podstawienia pojazdu dodatkowegoP1 = ..................................................................................................... x 100 x 20%czas podstawienia pojazdu dodatkowego w badanej ofercienajkrótszy czas podstawienia pojazdu dodatkowegoP2 = ..................................................................................................... x 100 x 10%czas podstawienia pojazdu dodatkowego w badanej ofercie P1+P2 = P
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 70,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu
	4.3.6.) Waga: 30,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 63000,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
	4.2.12.) Opis wznowienia
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do wysokości 20% wartości brutto umowy podstawowej.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: a)	 Cena (C): maksymalna ilość punktów - 70 pkt	 wartość najtańszej oferty wartość oferty badanej x 100% x 70 pktb)	 Czas podstawienia pojazdu (PP): waga łącznie max. 30 pktOcena ofert w kryterium czas podstawienia pojazdu, dla części nr 2 (dotyczy pojazdu o którym mowa w Rozdziale IV, pkt 4 ppkt 4.4) dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu ofertowym. Wykonawca w Formularzu ofertowym, musi zaoferować czas podstawienia samochodu do realizacji zamówienia w przypadku wyjazdu nieplanowego. Maksymalny czas przyjazdu pojazdu do siedziby Zamawiającego od wezwania nie może przekraczać 60 min. Punkty za kryterium, czas podstawienia pojazdu dodatkowego zostaną obliczone w następujący sposób:najkrótszy czas podstawienia pojazdu P = ..................................................................................................... x 100 x 30%czas podstawienia pojazdu dodatkowego w badanej ofercie
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 70
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu
	4.3.6.) Waga: 30
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ oraz 1)	oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 SWZ;2)	odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe:1) wykaz min. 1 usługi transportu sanitarnego, wykonanych lub wykonywanych przez 12 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, o wartości 150 000 zł w przypadku składania oferty na część 1 i/lub 50 000 zł brutto w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia, dat ich wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;2) pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego,3)	decyzje zezwalające na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym w przypadku, gdy będzie on używany bezpośrednio w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego,4)	oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca dysponuje kierowcami z aktualnym prawem jazdy kat. B, spełniającymi wymogi określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1268 t.j.) lub korzystają z zasobów innych podmiotów w w/w zakresie, 5)	wykaz posiadanych lub będących w dyspozycji Wykonawcy środków transportu, zawierający markę, rok produkcji, nr rejestracyjny – załącznik Nr 4. Do wykazu należy dołączyć dla min. 1 pojazdu dokument potwierdzający wyposażenie pojazdu sanitarnego dla ambulansu typu B (wg normy PN-EN 1789 aktualną na dzień rejestracji pojazdu) i zgodnie z wymogami stawianymi przez NFZ. Dla 2 pojazdów sanitarnych, należy dołączyć do wykazu decyzję zezwalającą na uprzywilejowanie w ruchu drogowym w przypadku, gdy będzie on używany bezpośrednio w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, kopie dokumentów rejestracyjnych, a jeżeli Wykonawca nie jest ich właścicielem – dokumenty potwierdzające uprawnienie do ich używania oraz dowody posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NNW wymienionych w wykazie pojazdów.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-26 09:30
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-26 10:00
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



