
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118 ogłasza konkurs ofert na : 

           ,,Transport sanitarny  pacjentów oraz osób dializowanych  " 

  

 Termin wykonania umowy na okres 3 lat  

  

 Wadium w wysokości : 15.000,00 zł  

 należy wpłacić w kasie Zamawiającego Częstochowa ul Bialska 104/118 ,,paw. D'' II 

p. NIP 573-22-99-604, lub na konto: Bank BRE oddział Częstochowa    

    nr.  47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  10.03.2011 r. godz 10,00                   

  

   Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną ,,Konkurs ofert-transport  sanitarny pacjentów 

oraz osób dializowanych" nie otwierać przed 10.03.2011 r. godz 10.15". należy złożyć w 

siedzibie Zamawiającego pok. 3.56. 

  

 Termin składania ofert upływa dnia 10.03. 2011 r. o godz. 10,00. 

     

 Otwarcie ofert nastąpi dnia.10.03.2011 r. o godz.10,15 sala 3.10. 

 Informacje odnośnie terminu związania ofertą ,składanie skarg i protestów zostały 

zamieszczone w specyfikacji konkursowej. Specyfikację można otrzymać w siedzibie 

zamawiającego pok. 3.56 II p. pawilon "D'' 

 Informacji telefonicznych udziela Pan Roman Krzemiński tel. 034 367- 3252. tel kom. 

605 432 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

DO KONKURSU OFERT NA 

TRANSPORT SANITARNY PACJENTÓW   

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO. 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie, ul.Bialska 104/118, działając w 

oparciu o Ustawę o Zakładach Opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991r (Dz. U. Nr 91, poz.408, 

z 1992r Nr 63, poz.315, z 1994r Nr 121,poz.591 ,z 1995r Nr 138,poz.682, z 1996r Nr 24, poz. 

110 oraz z 1997r Nr 104, poz.661, Nr 121, poz.769 i Nr 158, poz.1041) oraz Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r w sprawie umowy o udzielenie 

zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U.Nr 93, poz.592) zaprasza do złożenia ofert na 

transport sanitarny  pacjentów z w  W.Sz.S.. 

 

     

   Przedmiotem postępowania jest transport  sanitarny pacjentów  W.Sz.S. w niżej podanym 

zakresie 

 

- Przewóz chorych karetką zespołem kierowca z ratownikiem medycznym 

- Przewóz chorych karetką zespołem kierowca z sanitariuszem 

- Transport krwi i materiałów pochodnych 

     - Transport osób dializowanych  do stacji dializ. 

  

I.     Warunki przystąpienia do konkursu: 

 

1.  Złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 10.03. 2011r godz. 10.00 w  kancelarii 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego ul.Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa 

(paw."D",II p.,pok.3.56). 

2.  Oferta  - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w j. polskim, na maszynie 

lub komputerze oraz podpisana przez osoby lub osobę uprawnioną do reprezentowania firmy 

na zewnątrz. Oferta winna być podpisana własnoręcznie i opieczętowana. 

3.  Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

ono z ustawy lub innych dokumentów przedstawionych w ofercie. 

4.  Oferta wraz z załącznikiem na ponumerowanych stronach winna być zapieczętowana 

tak, aby uniemożliwić jej otwarcie przed dniem otwarcia ofert, opatrzona pieczęcią oferenta i 

napisem " Konkurs ofert - Transport  sanitarny pacjentów   - nie otwierać przed 10.03. 2011r , 

godz. 10.15" . 

5.  Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć 

przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 

6.  Oferent winien przygotować streszczenie złożonej oferty, umieścić je bezpośrednio za 

stroną tytułową. Streszczenie to będzie odczytane na publicznym otwarciu ofert. Winno ono 

zawierać: nazwę i adres oferenta,  kwotę należności za realizację zamówienia w PLN (cena 

transportu pacjenta za 1 kilometr). 

7.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

8.  Oferta winna być zabezpieczona wadium. 

 

 

 

 

 



 

II Wymagania stawiane Oferentom : 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

              Transport sanitarny pacjentów:  

Kierowca z  sanitariuszem  

Kierowca z ratownikiem  

Transport krwi i materiałów pochodnych 

 

Przewidywana liczba kilometrów miesięcznie to około 12 tys. km. 

Transport dotyczy przewozu pacjentów z sanitariuszem lub ratownikiem medycznym  

wymagających konsultacji , wykonania badań lub dalszego leczenia w innym zakładzie opieki 

zdrowotnej . Przewóz  pacjentów do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu oraz 

dowóz chorych na badania kontrolne do ośrodka zleceniodawcy. Dowóz pacjentów do 

ośrodka radioterapii. Oraz transporty nie wymagające zapewnienia opieki medycznej czyli 

przewóz krwi i materiałów pochodnych. 

Wymagana jest pełna dyspozycyjność dla potrzeb zleceniodawcy - całodobowy dyżur pod 

telefonem. 

Transport sanitarny będzie się odbywać na podstawie zleceń wystawianych przez lekarzy , a 

przekazywanych do realizacji przez punkt pielęgniarski mieszczący się w Izbie Przyjęć. 

Raz w miesiącu Zleceniobiorca będzie przygotowywał zestawienie wykonanych transportów 

na podstawie którego będzie wystawiana faktura.  

Zestawienie powinno zawierać: oddział zlecający transport , ilość zleceń. rodzaj transportu ( z 

sanitariuszem, z ratownikiem, transport krwi) oraz  ilość przejechanych kilometrów w skali 

miesiąca. Do zestawienia należy dołączyć kserokopię zleceń na podstawie których został 

wykonany transport. 

( zestawienie według załączonego wzoru nr.1) 

 

Wymagane jest posiadanie : 

 Bazy transportowej składającej się z co najmniej trzech karetek/ ambulansów spełniających 

cechy techniczne i jakościowe Polskich Norm przenoszących Europejskie normy 

zharmonizowane PN-EN 1789 zapewniających  możliwość przewozu pacjenta w pozycji 

leżącej siedzącej oraz w tym karetki z wyposażeniem umożliwiającym wykonywanie 

transportów z ratownikiem medycznym. 

Zezwolenie MSWIA na uprzywilejowanie w ruchu co najmniej jednego ambulans . 

Rocznik pojazdów nie starszy niż 2005 r. 

Wykwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia w/w 

pojazdów oraz posiadający odpowiednie wykształcenie medyczne. 

Środki łączności zapewniające stały kontakt z zleceniodawcą. 

 

Transport osób dializowanych 

 

Przewidywana liczba kilometrów miesięcznie na przewóz osób dializowanych pomiędzy 

miejscem zamieszkania a Stacją Dializy to od 35 do 45 tys. km. 

Transport pacjentów będzie się odbywał według harmonogramu przygotowanego przez 

zleceniodawcę. 

Po przywozie pacjenta należy przekazać personelowi medycznemu Stacji Dializ. 

Pacjent po dializie za zgodą lekarza dyżurującego będzie odebrany z Ośrodka Dializ  i pod 

opieką Zleceniobiorcy  odwieziony do miejsca zamieszkania. 



Raz w miesiącu Zleceniobiorca będzie przygotowywał zestawienie wykonanych transportów 

które po potwierdzeniu w Ośrodku Dializ będzie podstawą do wystawienia faktury . 

Zestawienie powinno zawierać datę wykonania transportu , imię  nazwisko i adres 

zamieszkania osoby dializowanej oraz  ilości kilometrów . 

 

 

 

Ze względu na zbiorczy charakter transportu ilość przejechanych kilometrów będzie sumą 

odległości koniecznych do przejechania w celu przywiezienia danej grupy pacjentów.  

Zleceniobiorca jest zobowiązany do optymalnego opracowania trasy przejazdu dowożonych 

na daną zmianę pacjentów. (zestawienie według załączonego wzoru nr.2) 

 

 

Wymagane jest posiadanie : 

 

Bazy transportowej składającej się z co najmniej z czterech ( 6-9 osobowych) mikrobusów   

zapewniających ciągłą dyspozycyjności transportową.  

Środków transportowych umożliwiających przewóz pacjentów na wózku inwalidzkim oraz w 

pozycji leżącej. 

Wykwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia w/w 

pojazdów oraz przeszkolony w zakresie pierwszej pomocy . 

Środki łączności zapewniające stały kontakt pomiędzy Stacją  Dializ a, środkami transportu. 

 

 Przystępując do udziału w postępowaniu  każdy Wykonawca musi złożyć następujące 

dokumenty i wykaz: 

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy 

 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

 3. Zezwoleń na wykonywanie  transportu osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym 

 4.Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia., warunkiem oferty  i umowy.  

 5. Wykaz ilości , typu i wieku posiadanych samochodów ( kserokopie dowodów 

rejestracyjnych) 

 6.Wykaz kierowców wraz z kopią uprawnień zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 o 

transporcie  drogowym  DZ. U. 2001 nr. 125 poz. 1371 z późniejszymi zmianami. 

 7. Uprawnienia osób sprawujących opiekę medyczną nad przewożonymi pacjentami. 

 8.  Informację czy posiada środki łączności pozwalające na kontakt ze szpitalem  

 9. Zezwolenie MSWIA na co najmniej  jeden pojazd uprzywilejowany . 

10. Polisy OC w zakresie prowadzonej działalności nie niższej niż 1.000.000,00 zł. 

11. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w którym  

 Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych   

lub zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 1.500.000,zł. wystawionej nie 

wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert. 

13. Aktualne zaświadczenie z US , ZUS. 

14 .Wadium w wysokości 15.000,00 zł. 

15. Wykaz co najmniej trzech wykonanych  usług na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł. 

     Oświadczenie o wykonywaniu w okresie co najmniej trzech lat usług transportowych dla    

jednostek  Służby Zdrowia.(referencje) 

 

Przedstawienie niewłaściwych lub niekompletnych dokumentów wymienionych z pkt. II  

spowoduje odrzucenie oferty. 



 

Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie II winny być przedstawione w formie 

oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez  oferenta. 

 

III  Warunki wpłaty i zwrotu wadium. 

1.  Przystępując do konkursu oferent jest obowiązany wnieść wadium w celu 

zabezpieczenia zawarcia umowy w wysokości : 15.000,00 zł    

    

     Dowód wpłaty  wadium lub jego odpis winien być umieszczony wewnątrz koperty. 

2.  Wadium winno być wniesione wyłącznie w PLN  w następujących formach : 

   - pieniądz, 

   - poręczenia bankowe lub poręczenie kasy oszczędnościowo - kredytowej ,z tym że 

poręczenie jest poręczeniem pieniężnym 

   - gwarancje bankowe 

   - poręczenia udzielone przez podmioty , o których mowa w art. 66 ust. 5 punk. 2 

ustawy z dnia 9Listopada z 2000 r. o udziale Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości 

Dz. U.z 2007 r Nr. 42 poz. 275. 

3.  Wadium winno być wniesione na nasze konto:   Bank BRE Oddział Częstochowa            

47 1140 1889 0000 2254 2200 1004 lub w kasie Zamawiającego  Częstochowa ul. Bialska 

104/118, paw. "D" , II p. Numer Identyfikacji Podatkowej 573-22-99-604.  

 Termin wnoszenia wadium upływa dnia. 10.03. 2011 r. godz. 10.00 . 

  

  Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i terminie będzie odrzucona. 

4.  Wadium zostanie zwrócone gdy : 

a)  upłynie termin związania ofertą, 

b)  nastąpi zawarcie umowy, 

c)  zakończono postępowanie konkursowe bez wyboru oferty, 

d)  wycofano ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

5.  Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli : 

a)  oferent odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia,                                                  

b)  oferent wycofa ofertę w okresie związania ofertą, 

c)  zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta, 

d)  oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe. 

 

 

V.  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

                   

   Kryteria oceny: 

 Najniższa cena za transport na odległość jednego kilometra                                       - 75% 

Doświadczenie w branży transportów sanitarnych (okres działalności firmy )      -  10% 

Referencje w zakresie działalności przewozów sanitarnych i dializowanych              -   5 % 

Jakość środków transportu ( rok produkcji / przebieg w km.)                                     -  10% 

       

Oferta będzie rozpatrywana tylko kompleksowo       

Za cenę przyjętą do oceny   będzie wartość  uśredniona z wszystkich czterech rodzajów  

transportu. 

 

 

 



VI.  Informacje dla oferentów : 

1.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania oferentów przed dniem otwarcia ofert. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia 

terminu składania ofert 

3.  Wszelkie zapytania należy kierować do zamawiającego najpóźniej na siedem dni 

przed terminem składania ofert. Do udzielania informacji w imieniu zamawiającego 

upoważniony jest Pan.. Roman Krzemiński tel. 034 367-3252 pawilon " C".pok. 1.16. Oferent 

przed rozstrzygnięciem konkursu może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę              

      5. Oferent będzie związany ofertą 30 dni licząc od terminu ostatecznego ich 

złożenia tj. od   

 dnia 10.03.2011 r. 

  

  

  

  

  

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 10.03. 2011 r. godz.10.15 

  pawilon "D",IIp.,sala 310.      

                                                            

       Na otwarciu nastąpi podanie nazw i adresów firm oraz proponowanych cen brutto. 

  

 6. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich oferentów w 

terminie do 14 dni od daty  otwarcia ofert. 

 a) Oferentom po rozstrzygnięciu postępowania przysługuje prawo wnoszenia  

protestów do udzielającego zamówienia. 

      b) protesty będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o                                           

             rozstrzygnięciu konkursu. 

    c) protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania 

  

  

  

VII.  Istotne elementy umowy. 

1.  Płatności - przelewem do 30 dni po wykonaniu usługi i dostarczeniu rachunku i 

wymaganych zestawień       

2.  Umowa zostanie zawarta na okres do  3 - lat, z 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

3.  W przypadku odstąpienia Oferenta od niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego,  

Oferent zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. 

4.  W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość ustalonej kary umownej, Zmawiający 

ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się 

lub wywiązuje nienależycie z pozostałych zobowiązań umownych. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie , iż  wierzytelności  wynikające z umowy  nie będą 

przenoszone na rzecz osób trzecich bez jego zgody. 

6.  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

7.  Przyjęcie przez przyjmującego zamówienie obowiązku poddania się kontroli 

przeprowadzonej przez udzielającego zamówienia. 

8.  Ustalenie trybu przekazywania udzielającemu zamówienia informacji o realizacji 

przyjętego zamówienia. 


