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         Kraków, dnia 08.02.2012 r. 
 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 
do konkursu ofert na świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego 

im. Stefana śeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie. 

 
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy art. 26 i 27 ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Do postępowania stosuje 
się odpowiednio art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 
 

I. PRZEDMIOT KONKURSU 
Przedmiotem konkursu ofert jest świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego 
polegających na: 
Pakiet 1. przewozie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie (zwanego dalej Szpitalem lub Udzielającym 
Zamówienie) specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego ( sanitarkami). 
Pakiet 2. przewozie krwi i jej składników z Punktu Dystrybucji Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie do siedziby Szpitala oraz 
próbek krwi do badania konsultacyjnego serologicznie z siedziby Szpitala do Punktu Dystrybucji 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie. 
 
 

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZ ĄCE ORGANIZACJI ŚWIADCZENIA USŁUG 
TRANSPORTU SANITARNEGO STANOWI ĄCEGO PRZEDMIOT KONKURSU 

1.  Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do kompleksowego zabezpieczenia usług  
 w zakresie pakietu 1 i 2 (Udzielający zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych)  
 w postaci:  

- zapewnienia udzielającemu zamówienia specjalistycznych środków transportu sanitarnego 
(sanitarki) z odpowiednim wyposaŜeniem medycznym oraz obsadą sanitariusza i kierowcy do 
transportu pacjentów – dotyczy pakietu 1, 
- zapewnienia udzielającemu zamówienia specjalistycznych środków transportu sanitarnego z 
odpowiednim wyposaŜeniem oraz obsadą kierowcy – do transportu krwi i jej składników w 
warunkach spełniających wymogi określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  
19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach 
opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej 
składnikami (Dz. U. 2005 nr 191 poz. 1607 ze zm.) – dotyczy pakietu 2, 

2. Pozostawania w gotowości do świadczenia usług transportu sanitarnego przez całą dobę we 
wszystkie dni tygodnia, takŜe w niedzielę i święta oraz dni wolne od pracy. 

3. Podstawienia odpowiedniego środka transportu sanitarnego w czasie nie dłuŜszym niŜ: 
- 2 godziny od zaplanowanego terminu przyjazdu – dotyczy pakietu 1,  
- 30 minut od chwili zgłoszenia – dotyczy pakietu 2.  

4. Szacunkowa liczba świadczeń w miesiącu w zakresie poszczególnych rejonów (dot. pakietu 1) 
oraz organizacja wyjazdów dotyczących pakietu 2, została podana w załączniku nr 2 do 
Specyfikacji zamówienia. 

5. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie obu 
pakietów zostanie zawarta na czas oznaczony tj. na okres 2 lat licząc od dnia podpisania. 

6. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń w przedmiotowym zakresie - 01.03.2012 r. 
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III. WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIA Ć OFERENT I ZŁO śONA PRZEZ NIEGO 
OFERTA 

1. W konkursie mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby 
legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych 
dysponujące środkami transportu sanitarnego spełniającymi wymogi określone dla transportu 
chorych oraz krwi i jej składników. 

2. W celu zapewnienia kompleksowego świadczenia usług, Oferent musi dysponować minimum  
5 środkami transportu spełniającymi normy PN EN 1789, w tym min. 2 karetkami, które 
posiadają zezwolenie na uŜywanie sygnału. Pojazdy nie mogą być wyprodukowane wcześniej niŜ 
w 2000 roku. 

3. Usługi, o których mowa w pkt II.1. muszą być udzielane przez osoby posiadające niezbędne 
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania świadczenia w przedmiotowym zakresie. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest utrzymywać środki transportu sanitarnego w stanie 
gotowości do pracy i dbać o ich właściwy stan sanitarny. 

5. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem środków transportu sanitarnego w stanie gotowości do 
pracy, oraz z eksploatacją niniejszych środków transportu, w tym koszty paliwa, a takŜe koszty 
kierowcy oraz asysty sanitariusza ponosi Przyjmujący zamówienie w ramach wynagrodzenia 
ustalonego na podstawie złoŜonej oferty. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie poddać się kontroli ze strony Szpitala  
i Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczenia usług transportu sanitarnego objetego 
konkursem. 

7. Oferent podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu  odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 
w związku ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot niniejszego konkursu, zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) 

8. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1) Oferta musi być złoŜona w zamkniętej kopercie, na której naleŜy umieścić: 

- nazwę Oferenta, 
- dokładny adres Oferenta,  
- określenie przedmiotu zamówienia „Konkurs ofert na świadczenie usług transportu 

sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie”, 

- napis: „Nie otwierać przed dniem 14.02.2012, godziną 10.00” 
2) Oferta powinna zawierać: 

a) wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru – załącznik nr 3 do 
specyfikacji), 

b) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu,  treścią ogłoszenia, treścią 
specyfikacji oraz wzorami umowy, które stanowią załącznik nr 1A i 1B do specyfikacji, 

c) oświadczenie Oferenta zawierające zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej odpowiadającego warunkom obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), najpóźniej z dniem 
rozpoczęcia wykonywania usług objętych konkursem oraz zobowiązanie do utrzymywania 
aktualnego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy, 

d) wykaz środków transportu sanitarnego (marka, rok produkcji) oraz wyposaŜenie w środki 
łączności (według załączonego wzoru – załącznik nr 4), 

e) określenie oferowanej kwoty wynagrodzenia za świadczenie usług będących przedmiotem 
konkursu (według załącznika nr 3 do specyfikacji), 

f) określenie oczekiwanych warunków jakie powinien spełnić ogłaszający konkurs, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania usług transportowych przez oferenta, 
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g) wymagane dokumenty: 
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, poświadczające, Ŝe Oferent jest uprawniony do 
występowania w obrocie prawnym oraz, Ŝe osoby podpisujące Ofertę lub udzielające 
pełnomocnictw są upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta,  

• aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,  
• przynajmniej 2 kserokopie zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym 

wydanie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 53 ust. 1 
pkt.12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) na środki transportu sanitarnego wymienione w 
załączniku nr 4 do Specyfikacji zamówienia, 

 
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty w formie pisemnej w zaklejonych kopertach, opisanych zgodnie z pkt III.10.1), naleŜy 
złoŜyć w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego w Krakowie budynek 
Administracji pok. nr 21, nie później niŜ do dnia 14.02.2012 r. do godziny 10.00. 

2. Oferty złoŜone (doręczone) po terminie wyznaczonym w pkt IV.1. zostaną zwrócone bez 
 otwierania. 
3. Oferta pod rygorem niewaŜności powinna zostać podpisana przez osobę upowaŜnioną do 
 reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oraz załączniki do oferty muszą być przez tę osobę 
 zaparafowane, natomiast dołączone do oferty kopie dokumentów muszą być uwierzytelnione 
 urzędowo, notarialnie lub przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Oferenta. 

 
V. ZASADY OCENY OFERT 

Kryteria oceny przy wyborze oferty: 
1. Cena usługi          -   100% . 
2. Rejony stanowiące podstawę do wyliczenia ceny usługi w Pakiecie 1 określa załącznik nr 2 do 

Specyfikacji. 
3. Zasady oceny ofert 
3.1. Punktacja dla kryterium „cena usługi” dla pakietu I i II wyliczana będzie według wzoru: 
  
WC = Cmin.1/Cof.1 x R1 + Cmin.2/Cof.2 x R2 
 
Gdzie: 
WC – ilość punktów za cenę 
Cmin1 -  wartość punktowa ceny najniŜsza dla pakietu nr 1 
Cof.1 – wartość punktowa ceny oferowana dla pakietu nr 1 
R1 – ranga dla kryterium cena dla pakietu nr 1 (65%) 
Cmin2 -  cena najniŜsza dla pakietu nr 2 
Cof.2 – cena oferowana dla pakietu nr 2 
R2 – ranga dla kryterium cena dla pakietu nr 2 (35%) 
 
Wartość punktowa ceny dla pakietu nr 1 będzie sumą punktów za poszczególne rejony, wg wzoru: 
1. Rejon I –  C min  /C of   x 30 pkt 
2. Rejon II – C min  /C of   x 25 pkt 
3. Rejon III-  C min  /C of   x 35 pkt  
4. Rejon IV -  C min  /C of   x 10 pkt  
 
Wartość punktowa ceny dla pakietu nr 2, obliczona zostanie wg wzoru: 
C min  /C of   x 100 pkt 
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VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji konkursowej 

w dniu 14.02.2012 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego  
im. Stefana śeromskiego SP ZOZ, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. 

2. Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności przybyłych oferentów (obecność oferentów nie 
jest obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć tylko w części jawnej konkursu i składać 
oświadczenia oraz wyjaśnienia. 

 
VII. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 

1. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szpitala. 
2. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta 

zawiera braki formalne, Komisja konkursowa wezwie oferenta do usunięcia tych braków  
w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
4. Szpital niezwłocznie zawiadomi pisemnie Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku oraz 

zamieści stosowne ogłoszenie na swojej stronie internetowej. 
5. Odrzuca się ofertę: 

1) złoŜoną po terminie, 
2) zawierającą nieprawdziwe informacje, 
3) jeŜeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny 
świadczeń, 

4) jeŜeli zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
5) jeŜeli jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów, 
6) jeŜeli Oferent złoŜył ofertę alternatywną , 
7) jeŜeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach 

prawa. 
6. ZłoŜoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego zamówienia umowa o 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym rodzaju lub zakresie w trybie 
natychmiastowym z przyczyn leŜących po stronie Oferenta. 

7. UniewaŜnia się postępowanie, gdy: 
1) nie wpłynęła Ŝadna oferta, 
2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu z zastrzeŜeniem pkt 7, 
3) odrzucono wszystkie oferty, 
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Udzielający zamówienia 

przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych w danym postępowaniu, 
5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub 

zawarcie umowy nie leŜy w interesie Szpitala, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć. 
7. Jeśli wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja moŜe przyjąć tę ofertę, gdy z 

okoliczności wynika, Ŝe na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie 
wpłynie więcej ofert. 

8. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Udzielający zamówienia moŜe Ŝądać udzielenia 
przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. śądania wyjaśnień 
dotyczących treści ofert będą kierowane do oferentów w jeden z następujących sposobów: fax,  
poczta i w taki sam sposób Oferent złoŜy stosowne wyjaśnienia. 

9. Szpital zastrzega sobie prawo, przesunięcia terminu składania ofert. 

 
VIII. ZAWARCIE UMOWY 

1. Udzielający zamówienia zawrze umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z 
oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie wcześniej niŜ przed 
upływem terminu na wniesienie odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania. 
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2. JeŜeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszą, zrezygnuje z zawarcia 
umowy, zobowiązany będzie do naprawienia Szpitalowi wyrządzonej tym szkody. 
 

IX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Zgodnie z art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 
164 poz. 1027 ze zm.), stosowanymi odpowiednio, Oferentom, których interes prawny doznał 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania 
konkursowego przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych poniŜej w pkt 2-8. 
Środki odwoławcze nie przysługują na niedokonanie wyboru Oferenta ani na uniewaŜnienie 
postępowania konkursowego.   

2. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, Oferent moŜe złoŜyć 
do Komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni  roboczych od dnia dokonania 
zaskarŜonej czynności. Protest złoŜony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba Ŝe z treści 
protestu wynika, Ŝe jest on oczywiście bezzasadny. 

4. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i 
udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga 
uzasadnienia. 

5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy 
ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala. 

6. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarŜoną czynność. 
7. Oferent moŜe wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o 

rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie 
wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.  

8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania 
wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.  

 
 
           
 
        Zatwierdzam: 


