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Ogłoszenie nr 523462-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej: Świadczenie przez 24 miesiace usług
transportu sanitarnego dla pacjentów UCMMiT
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: ZAMAWIAJĄCY
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:

13.03.2020, 10:53

2 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c356f13...

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: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, krajowy numer
identyfikacyjny 19295394600000, ul. ul. Powstania Styczniowego , 81-519 Gdynia, woj. pomorskie,
państwo Polska, tel. 586 998 605, e-mail dzp@ucmmit.gdynia.pl, faks 586 224 871.
Adres strony internetowej (URL): www.ucmmit.gdynia.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 ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
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 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)
Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie

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:
Nie
Inny sposób:

Adres:

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie przez 24 miesiace usług
transportu sanitarnego dla pacjentów UCMMiT
Numer referencyjny: 03/UCMMiT/PN/SP/2020
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:
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: Przedmiotem
zamówienia jest: świadczenie przez 24 miesiące, całodobowo, we wszystkie dni, usług transportu
sanitarnego w sposób określony szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie podzielono na 3
części: 1)Część nr I: dotyczy realizacji usług transportu sanitarnego karetką typu „S”. 2)Część nr II:
dotyczy realizacji usług transportu sanitarnego karetką typu „P”. 3)Część nr III: dotyczy realizacji usług
transportu sanitarnego karetką typu „P”
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II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość 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
2020-05-01

2022-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
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Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże
dokumentami, że posiada aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów
samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym, w przypadku używania tych pojazdów
w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust 1, pkt 2) Ustawy z
dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz.U. z 2020r. poz. 110.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące znajdowania się
w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, na podstawie złożonego przez wykonawcę
oświadczenia – wzór załącznik nr 10 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2)zdolności technicznej lub zawodowej. a)w zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże że: w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie realizuje lub zrealizował przez okres co najmniej 12 miesięcy (min. 1 umowa ciągła), usługi
transportu sanitarnego tego samego rodzaju co określono w odpowiednich częściach SIWZ, na które
wykonawca składa ofertę, o wartości brutto nie mniejszej niż: •84 000,00zł. brutto- dla części nr I, •133
000,00zł.brutto- dla części nr II, •Zamawiający nie stawia warunku kwotowego- dla części nr III, oraz
załączy do oferty dowody, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania (od –do), i nazw
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające, że usługi zostały wykonane
należycie – do potwierdzenia oświadczeniem wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, W
przypadku świadczeń nadal wykonywanych (czyli kontrakt dłuższy niż min. -wykonanie 12 m-cy),
referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. b)z
zakresie zdolności technicznej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował dla celów realizacji zamówienia, odpowiednimi środkami transportu,
przystosowanymi do transportu sanitarnego, w tym minimalnie w ilości: •dla części nr I - co najmniej 2
pojazdy, •dla części nr II – co najmniej 5 pojazdów, •dla części nr III- co najmniej 2 pojazdy. z
odpowiednim, sprawnym, serwisowanym na bieżąco wyposażeniem min. jak niżej: a)wyposażenie,
które służy do przenoszenia pacjenta – np. nosze, stabilizatory, krzesło kardiologiczne, płachta, deska
ortopedyczna; b)wyposażenia wentylujące chorego – np. butle tlenowe, maski do tlenoterapii,
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respirator, worki samorozprężalne; c)wyposażenie unieruchamiające chorego podczas transportu
medycznego – np. stabilizatory, zestawy służące do unieruchamiania złamań; d)sprzęt do diagnostyki –
np. pulsoksymetr, stetoskopy, urządzenia do pomiaru glukozy we krwi, monitor EKG; e)wyposażenie
do infuzji – np. wenflony, igły, cewniki, odpowiednia strzykawka automatyczna; f) sprzęt używany w
sytuacjach nagłych – np. zestaw PACS i PARS, defibrylator; g)wyposażenia do bandażowania i
pielęgnacji chorego – np. materiały opatrunkowe, koce izolacyjne, - na dowód czego przedstawia
szczegółowy wykaz posiadanych karetek i wyposażenia zgodnie z treścią wzoru, stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ Wymagania dotyczące środków transportu określone zostały w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. c)w zakresie zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej trzema,
zespołami osób (odrębnie w zakresie przewozów określonych w części nr I, II i III ) uprawnionymi do
wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym zespół stanowią: •pielęgniarka systemu lub
ratownik medyczny – dotyczy przewozu określonego w części nr I i II („S” i „P”), •lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarzem, który ukończył co najmniej drugi rok
specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarzem systemu posiadającym specjalizację lub
tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i
intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i
traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo posiadającym 3000 godzin w
wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego,
lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala – dotyczy przewozu określonego
w części nr I („S”), • w przypadku gdy żadna z w/w osób nie spełnia warunków, o których mowa w art.
106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 341, ze
zm.) w skład zespołu wchodzi też kierowca posiadający zezwolenie na kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy oraz spełniający inne warunki, o
których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z
2019r. poz. 341, ze zm.) – dotyczy przewozu określonego w części nr I, II i III („S” i „P”) –
Zamawiający oceni spełnienie warunku w oparciu o przedstawione przez wykonawcę oświadczenie o
spełnianiu tego warunku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - wykazem osób,
które są skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
wykazujący, że osoby, które będą wykonywać zamówienie mają uprawnienia wskazane powyżej.
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Zamawiający nie stawia wykonawcy wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a PZP, w zakresie
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w realizacji niniejszego zamówienia.
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:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 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 OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym
postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w SIWZ i braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust 1 i ust 5 ustawy, przed
udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni złoży
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aktualne na dzień składania, niżej określone dokumenty i oświadczenia: 1)aktualną na dzień składania,
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, 2)aktualne na dzień składania, zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3)aktualne na dzień składania,
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, 4)aktualny na dzień składania, 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,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5)aktualne na dzień
składania, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wzór załącznik
nr 13A do SIWZ, 6)aktualne na dzień składania, oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, - wzór załącznik
nr 13B do SIWZ, 7)aktualne na dzień składania, oświadczenie wykonawcy o braku wydania
prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, - wzór
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załącznik nr 13C do SIWZ, 8)aktualne na dzień składania, oświadczenie wykonawcy o braku wydania
wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, - wzór załącznik nr 13D do
SIWZ, 9)aktualne na dzień składania, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), - wzór załącznik nr 13A-E do SIWZ, - dokumenty 1) –
9) wyżej dotyczą również podwykonawców, na zdolnościach lub sytuacji których, na zasadach
określonych w art. 22a PZP, wykonawca polega. 4.W przypadku dwóch lub więcej wykonawców
składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty
wymienione w ppkt 3. 1) - 9) składa każdy z wykonawców. W imieniu wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez
pełnomocnika, jednakże muszą wyraźnie dotyczyć wszystkich wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.Ponadto Wykonawca dostarcza na wezwanie, o którym mowa w pkt 3 wyżej: 1)Zezwolenie Ministra
Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu
drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia
ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust 1, pkt 2) Ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym
(j. t. Dz.U. z 2020r. poz. 110.) 2)aktualny na dzień składania, wykaz usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 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
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
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należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert– zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 3)aktualny na dzień
składania - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 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– zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ 4)aktualny na dzień składania - wykaz środków transportu w
dyspozycji wykonawcy dla celów realizacji zamówienia określonego w części, na którą składana jest
oferta. 5)aktualne na dzień składania, oświadczenie o podwykonawcach zg. ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, dotyczących: •kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, •firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, •ceny, •terminu
wykonania zamówienia, •okresu gwarancji, •warunków płatności - zawartych w ofertach, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1,
pkt 23 PZP stanowi – wzór Załącznik nr 8 do SIWZ; W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia odpowiednio do części na którą składana jest oferta wadium, w
wysokości jak niżej: Nr części: Kwota wadium w PLN 1-5 003 pln 2-7 790 pln 3-2 400 pln 2.Wadium
wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert (koniecznie z określeniem numeru
postępowania i nr części którego dotyczy), w akceptowanej przez Zamawiającego formie: 1)pieniężnej,
2)poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancji bankowych; 4)gwarancji
ubezpieczeniowych; 5)poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5, pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U.
z 2016, poz.359 ze zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany
poniżej rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Odział w Gdańsku, ul. Kowalska 10,
80-846 Gdańsk, nr 96 1130 1121 0006 5620 5420 0003 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr
03/UCMMiT/PN/SP/2020 •część nr:……………kwota zł.……………. 4.Dokument w formie
poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że: „..na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego
wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, wypłacamy bez jakichkolwiek
zastrzeżeń". 5.Dokument w formie poręczenia lub gwarancji należy składać w Kancelarii UCMMiT
(Pok. nr 30, I p. w siedzibie Zamawiającego) w godzinach od 8:00 do 14:00.od poniedziałku do piątku.
6.Wadium wnosi się przed upływem terminu (przypominamy że termin to dzień i godzina) składania
ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą. 7.Potwierdzeniem tej formy wniesienia
wadium będzie kopia dokonanego przelewu załączona do oferty. 8.Wadium będzie skutecznie
wniesione w pieniądzu z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego
wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 9.Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt
3. powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do oferty,
a oryginał dołączony do oferty w osobnej i opisanej kopercie. 10.Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 11.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub
wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 12.Wadium dla wykonawców wspólnie
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ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych wykonawców,
kilku z nich lub wszystkich łącznie. 13.Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest
jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, jeżeli: 1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie: A.nie złożył oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, B.nie złożył oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, C.nie złożył pełnomocnictw D.nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XV pkt 4 ppkt 3), co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2)Wykonawca, którego oferta
została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie. 3)Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4)Zwarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 15.Zwrot wadium: 1)Zamawiający zwraca
wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14 ppkt 1)-4). 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 3)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu
Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 16.Zamawiający
zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu je zwrócono na podstawie art. 46
ust. 1 ustawy, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

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:
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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

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

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:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
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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:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

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

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

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:
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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:
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Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2.Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpią
następujące warunki zmiany umowy: -w trakcie trwania umowy ceny ulegną zmianie w przypadku zmian
(także obniżka) stawek cła lub podatku VAT bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia;
-wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z
nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę; -wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany
związane z przekształceniem podmiotowym stron; zmiany umowy, w tym jej rozwiązanie, są konieczne
na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych
aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy; w tym zmiany wymogów
Narodowego Funduszu Zdrowia, -nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z
przedmiotowym zamówieniem, które weszły w życie po zawarciu umowy, 3. Strona wnioskująca o
zmianę umowy, jest zobowiązana przedłożyć drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności
wprowadzenia zmian do umowy.
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: 2020-03-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-04-24 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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

świadczenie przez 24 miesiące, całodobowo, we wszystkie dni, usług transportu
sanitarnego karetką typu "S"

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:świadczenie przez
24 miesiące, całodobowo, we wszystkie dni, usług transportu sanitarnego karetką typu "S"
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:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-05-01
data zakończenia: 2022-03-30
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5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia karetki

20,00

ilość jednoczesnie realizowanych przewozów 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

świadczenie przez 24 miesiące, całodobowo, we wszystkie dni, usług transportu
sanitarnego karetką typu "P"

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:świadczenie przez
24 miesiące, całodobowo, we wszystkie dni, usług transportu sanitarnego karetką typu "P"
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:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-05-01
data zakończenia: 2022-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia karetki

20,00
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ilość jednoczesnie realizowanych przewozów 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

3 Nazwa:

świadczenie przez 24 miesiące, całodobowo, we wszystkie dni, usług transportu
sanitarnego karetką typu "P"

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:świadczenie przez
24 miesiące, całodobowo, we wszystkie dni, usług transportu sanitarnego karetką typu "P"
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:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-05-01
data zakończenia: 2022-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia karetki

20,00

ilość jednoczesnie realizowanych przewozów 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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