
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei: Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w

Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup

społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy

Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane 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: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, krajowy numer identyfikacyjny 31332500000000, ul. ul. Mickiewicza 2 , 60-834

Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 848 10 11, e-mail efilipiak@raszeja.poznan.pl, faks 61 848 49 90/91.

Adres strony internetowej (URL): www.raszeja.poznan.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny
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za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy

zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.raszeja.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.raszeja.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Składanie ofert w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem

operatora pocztowego, posłańca.

Adres:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań. Oferty składa się w Kancelarii Szpitalnej, która mieści się w siedzibie

Zamawiającego, wejście od ul. Poznańskiej, przyziemie.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Szpitala Miejskiego im.

Franciszka Raszei w Poznaniu

Numer referencyjny: SR/XV-270-2-EFK/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
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Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) 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 jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na okres 24 miesięcy dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka

Raszei w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w zakresie transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu

krwi, próbek, a także odbiór wyników badań na rzecz Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu – na warunkach szczegółowo

przedstawionych w niżej opisanych pakietach (pakiet nr 1, pakiet nr 2 i pakiet nr 3). Pakiet nr 1 - transport pacjentów na terenie miasta Poznania

(zespół transportowy, zespół ratowniczy lub zespół specjalistyczny lekarski) Wymagany jest przewóz chorych w pozycji leżącej samochodem

sanitarnym, spełniającym wymogi Sanepid-u. W ramach usługi przewozu Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru pacjenta z oddziału (pomoc

przy przeniesieniu pacjenta z łóżka do karetki) oraz doprowadzenia (ewentualnego wniesienia) go do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

(mieszkanie, poradnia, inny szpital). Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi w dni robocze, soboty, niedziele i święta, przez całą

dobę. Wykonawca winien stawić się w siedzibie Zamawiającego na każdorazowe telefoniczne wezwanie, najpóźniej w ciągu 30 minut, licząc od

chwili wezwania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał sprawny technicznie samochód sanitarny, przeznaczony do przewozu chorych w

pozycji leżącej, wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową dla pojazdów uprzywilejowanych, używaną na podstawie zezwolenia. Zespół

transportowy: kierowca + ratownik – szacunkowa liczba przewozów to 10 przewozów miesięcznie; Zespół ratowniczy: 2 ratowników – szacunkowa

liczba przewozów to 15 przewozów miesięcznie; Zespół specjalistyczny lekarski: lekarz + 2 ratowników – szacunkowa liczba przewozów to 7

przewozów miesięcznie. Pakiet nr 2 - transport pacjentów na terytorium Polski (zespół transportowy, zespół ratowniczy lub zespół specjalistyczny

lekarski) Wymagany jest przewóz chorych w pozycji leżącej samochodem sanitarnym spełniającym wymogi Sanepid-u. W ramach usługi przewozu

Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru pacjenta z oddziału (pomoc przy przeniesieniu pacjenta z łóżka do karetki) oraz doprowadzenia

(ewentualnego wniesienia) go do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (mieszkanie, poradnia, inny szpital). Wykonawca zobowiązany będzie

do świadczenia usługi w dni robocze, soboty, niedziele i święta, przez całą dobę. Wykonawca winien stawić się w siedzibie Zamawiającego na

każdorazowe telefoniczne wezwanie, najpóźniej w ciągu 60 minut, licząc od chwili wezwania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał

sprawny technicznie samochód sanitarny, przeznaczony do przewozu chorych w pozycji leżącej, wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową

dla pojazdów uprzywilejowanych, używaną na podstawie zezwolenia. Zespół transportowy: kierowca + ratownik – szacunkowa liczba kilometrów to

500 km miesięcznie; Zespół ratowniczy: 2 ratowników – szacunkowa liczba kilometrów to 400 km miesięcznie; Zespół specjalistyczny lekarski:

lekarz + 2 ratowników – szacunkowa liczba kilometrów to 300 km miesięcznie. Pakiet nr 3 - transport krwi i próbek oraz odbiór wyników badań na

terenie miasta Poznania Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi w dni robocze, soboty, niedziele i święta, przez całą dobę.

Wykonawca zapewni umiejscowienie krwi i próbek do badań w przenośnej lodówce. Wykonawca winien stawić się w siedzibie Zamawiającego na

każdorazowe telefoniczne wezwanie, najpóźniej w ciągu 30 minut, licząc od chwili wezwania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał

sprawny technicznie samochód sanitarny, przeznaczony do przewozu chorych w pozycji leżącej, wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową

dla pojazdów uprzywilejowanych, używaną na podstawie zezwolenia. Szacunkowa liczba przewozów to 20 przewozów miesięcznie. UWAGA!!!

Szacunkowe liczby przewozów oraz szacunkowe liczby kilometrów (dla pakietu nr 1, nr 2 i nr 3) zostały podane dla kalkulacji wartości oferty, mogą

się one różnić w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający będzie realizował zamówienie według potrzeb. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie

o domaganie się wykonania przewozów w ilości szacunkowej wyżej wskazanej ani też roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za nie wykonane

przewozy w sytuacji, gdy ilość wykonanych będzie niższa niż wynikająca z ilości szacunkowych. 2. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (podstawa prawne:

art. 29 ust. 3a PZP); a) Zamawiający od Wykonawcy wymagać będzie, ażeby osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu

zamówienia (tj. kierowcy, ratownicy) zatrudnione były na podstawie umowy o pracę; b) Zamawiający ma możliwość na każdym etapie realizacji

usługi zażądać od Wykonawcy wykazaniem się, że osoby realizujące zamówienie zatrudnione są na podstawie umowy o pracę na podstawie

wydruków ZUS, w przypadku niespełnienie wymogu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę Zamawiający ma możliwość bez
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ponoszenia konsekwencji wypowiedzieć umowę z Wykonawcą z przyczyny leżącej po jego stronie; c) Sankcją za naruszenie obowiązku zatrudnienia

pracowników przy realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie uiścić karę umowną, liczoną od każdego ujawnionego przypadku, tj. każdej

osoby, w wysokości 500 zł brutto. Jednocześnie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w/w naruszenie w terminie 7

dni, a nie usunięcie spowoduje naliczanie kolejnej kary umowy oraz wypowiedzenie umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych do poszczególnych części/pakietów (do 3 części / pakietów): Pakiet nr 1 –

Transport pacjentów na terenie miasta Poznania (zespół transportowy, zespół ratowniczy lub zespół specjalistyczny lekarski); Pakiet nr 2 – Transport

pacjentów na terytorium Polski (zespół transportowy, zespół ratowniczy lub zespół specjalistyczny lekarski); Pakiet nr 3 – Transport krwi i próbek

oraz odbiór wyników badań na terenie miasta Poznania.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie

obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został

ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  24 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

24

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: świadczenie usługi obejmuje okres 24 miesięcy (dwóch lat) - przewidywany termin

obowiązywania niniejszej umowy: od 20.02.2020 r. do 19.02.2022 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FIN ANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa tych warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w

wysokości co najmniej 100 000,00 pln.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: min. 3

kierowcami posiadającymi prawo jazdy kat. B, licencję ratownika przedmedycznego, posiadającego świadectwa kwalifikacji i świadectwo
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ukończenia kursu BHP oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem

automatycznego defibrylatora zewnętrznego zgodne ze standardem MZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące

fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający żąda: a) aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 pln. 2) W celu

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający

żąda: a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,

Zamawiający żąda: a) oświadczenia Wykonawcy, że pracownicy Wykonawcy będą wyposażeni w jednolitą odzież ochronną („uniformy”),

wyróżniające ich tak, aby osoby postronne rozpoznawały w nich pracowników transportu sanitarnego; b) oświadczenia Wykonawcy, że pojazdy

przeznaczone do realizacji zamówienia będą wyposażone zgodnie z opisem zawartym w SIWZ; c) kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów

przeznaczonych do realizacji zamówienia; d) kserokopii ważnych pozwoleń (oddzielnie dla każdego pojazdu) na używanie sygnałów

dźwiękowych i świetlnych na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz art. 104 Kodeksu

postępowania administracyjnego; e) kserokopii ważnych polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i NW pojazdów przeznaczonych do

realizacji zamówienia (oddzielnie dla każdego pojazdu); f) oświadczenia Wykonawcy, iż spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Narodowy
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Fundusz Zdrowia oraz zobowiązuje się do poddania się kontroli w zakresie dotyczącym umowy, która zostanie podpisana z Zamawiającym; g)

oświadczenia Wykonawcy, iż wpisze informacje dotyczące umowy, która zostanie podpisana z Zamawiającym, na stronie Narodowego Funduszu

Zdrowia w systemie SZOI.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III .6)

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca: 1. nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 2. spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować

(minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do

składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki

umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z wzorem umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ): - par. 5 ust. 3. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w
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przypadku: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -

jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; c) zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeśli zmiany te będą miały

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. - par. 5 ust. 5: Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny usługi po

uprzednim podpisaniu aneksu z Wykonawcą. - par. 5 ust. 6: Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o

których mowa w ust. 3 i 5. - par. 5 ust. 7: W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości

zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia. - par. 5 ust. 8: W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 3 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. - par. 5 ust. 9: Wprowadzenie

zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z

wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-01-28, godzina: 09:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul.

Mickiewicza 2, 60-834 Poznań), w pokoju nr 361 (III piętro) – Zamówienia Publiczne.

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Pakiet nr 1 - transport pacjentów na terenie miasta Poznania (zespół transportowy, zespół ratowniczy lub zespół specjalistyczny

lekarski)

1) 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:Wymagany jest przewóz chorych w pozycji leżącej samochodem sanitarnym, spełniającym wymogi Sanepid-u. W ramach usługi przewozu

Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru pacjenta z oddziału (pomoc przy przeniesieniu pacjenta z łóżka do karetki) oraz doprowadzenia

(ewentualnego wniesienia) go do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (mieszkanie, poradnia, inny szpital). Wykonawca zobowiązany będzie do

świadczenia usługi w dni robocze, soboty, niedziele i święta, przez całą dobę. Wykonawca winien stawić się w siedzibie Zamawiającego na
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każdorazowe telefoniczne wezwanie, najpóźniej w ciągu 30 minut, licząc od chwili wezwania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał

sprawny technicznie samochód sanitarny, przeznaczony do przewozu chorych w pozycji leżącej, wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową dla

pojazdów uprzywilejowanych, używaną na podstawie zezwolenia. Zespół transportowy: kierowca + ratownik – szacunkowa liczba przewozów to 10

przewozów miesięcznie; Zespół ratowniczy: 2 ratowników – szacunkowa liczba przewozów to 15 przewozów miesięcznie; Zespół specjalistyczny

lekarski: lekarz + 2 ratowników – szacunkowa liczba przewozów to 7 przewozów miesięcznie. UWAGA!!! Szacunkowe liczby przewozów oraz

szacunkowe liczby kilometrów (dla pakietu nr 1, nr 2 i nr 3) zostały podane dla kalkulacji wartości oferty, mogą się one różnić w trakcie realizacji

zamówienia. Zamawiający będzie realizował zamówienie według potrzeb. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o domaganie się wykonania

przewozów w ilości szacunkowej wyżej wskazanej ani też roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za nie wykonane przewozy w sytuacji, gdy ilość

wykonanych będzie niższa niż wynikająca z ilości szacunkowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Pakiet nr 2 - transport pacjentów na terytorium Polski (zespół transportowy, zespół ratowniczy lub zespół specjalistyczny

lekarski)

1) 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:Wymagany jest przewóz chorych w pozycji leżącej samochodem sanitarnym spełniającym wymogi Sanepid-u. W ramach usługi przewozu

Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru pacjenta z oddziału (pomoc przy przeniesieniu pacjenta z łóżka do karetki) oraz doprowadzenia

(ewentualnego wniesienia) go do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (mieszkanie, poradnia, inny szpital). Wykonawca zobowiązany będzie do

świadczenia usługi w dni robocze, soboty, niedziele i święta, przez całą dobę. Wykonawca winien stawić się w siedzibie Zamawiającego na

każdorazowe telefoniczne wezwanie, najpóźniej w ciągu 60 minut, licząc od chwili wezwania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał

sprawny technicznie samochód sanitarny, przeznaczony do przewozu chorych w pozycji leżącej, wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową dla

pojazdów uprzywilejowanych, używaną na podstawie zezwolenia. Zespół transportowy: kierowca + ratownik – szacunkowa liczba kilometrów to 500

km miesięcznie; Zespół ratowniczy: 2 ratowników – szacunkowa liczba kilometrów to 400 km miesięcznie; Zespół specjalistyczny lekarski: lekarz + 2

ratowników – szacunkowa liczba kilometrów to 300 km miesięcznie. UWAGA!!! Szacunkowe liczby przewozów oraz szacunkowe liczby kilometrów

(dla pakietu nr 1, nr 2 i nr 3) zostały podane dla kalkulacji wartości oferty, mogą się one różnić w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający będzie

realizował zamówienie według potrzeb. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o domaganie się wykonania przewozów w ilości szacunkowej wyżej

wskazanej ani też roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za nie wykonane przewozy w sytuacji, gdy ilość wykonanych będzie niższa niż wynikająca z

ilości szacunkowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 - transport krwi i próbek oraz odbiór wyników badań na terenie miasta Poznania

1) 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:Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi w dni robocze, soboty, niedziele i święta, przez całą dobę. Wykonawca zapewni

umiejscowienie krwi i próbek do badań w przenośnej lodówce. Wykonawca winien stawić się w siedzibie Zamawiającego na każdorazowe telefoniczne

wezwanie, najpóźniej w ciągu 30 minut, licząc od chwili wezwania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał sprawny technicznie samochód

sanitarny, przeznaczony do przewozu chorych w pozycji leżącej, wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową dla pojazdów uprzywilejowanych,

używaną na podstawie zezwolenia. Szacunkowa liczba przewozów to 20 przewozów miesięcznie. UWAGA!!! Szacunkowe liczby przewozów oraz

szacunkowe liczby kilometrów (dla pakietu nr 1, nr 2 i nr 3) zostały podane dla kalkulacji wartości oferty, mogą się one różnić w trakcie realizacji

zamówienia. Zamawiający będzie realizował zamówienie według potrzeb. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o domaganie się wykonania

przewozów w ilości szacunkowej wyżej wskazanej ani też roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za nie wykonane przewozy w sytuacji, gdy ilość

wykonanych będzie niższa niż wynikająca z ilości szacunkowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f4717...
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