Szczcg6lowe Warunki Konkursu Ofert

na udzielenie zam6wicnia na Srviadczenie uslug transportu sanitarnego typu transport
sanitarny specjalistyczny ,,S", transport sanitarny podstawowy ,,P" pacjent6w SPZOZ
n'tr-ukowie oraz tr:rnsport krwi i preparat6w krwiopochodnych
prowadzonego w tlybie konkursu ofert na podstawie us'tcrwy z dnia 15 kwietnia 20II r.
o dzialalno.fui leczniczej (Dz, U. z 2016r. 1638 t,j. ze zm.) oruz przepisow ustawy z dnia
27 .sierpnia 2004 r. o it'ttioclczeniach opieki zdr^owotnej ,finansowanych ze lrodk1w
publicznych (Dz, Q, z 2017 r., poz. 1200 t.,j. ze zm.)

1.

Udzielaj4cy zam6rvienia:

Samodzielny Publiczny 7.al<Iad Opieki Zdrowotnej
21-400 Luk6w

2.

w

Lukowie, ul. Rogaliriskiego

3,

Opis przedmiotu zamdrvicnia:

1.

Przedrniotem postepowania konkursowego jest wykonywanie uslug medycznych
w zaklesie transportu sanitarnego w okresie od dnia I stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2019 r. o szacunkowej wartoSci umowy 85 000 PLN.

2.

Usluga transportu sanitarnego obejrnuje:

1)
2)
3)

transportsanitarnyspecjalistyczrr!,,5",
transport sanitarny podstawowy ,,P",
transpor't krwi i pleparat6w krwiopochodnych.
OkreSlona waltoSi zarn6wienia jest warloSci4 szacunkow4 i nie moze stanowid podstawy
roszczet\ Przyjmuj4cego T,antowienie o zaplatq naleznoSci z ty'tulu zawattej w wyniku
konkursu urnowy, w tym jakichkolwiek roszczeh odszlcodowawczych. Udzielaj4cy
zanr6wienia b<pdzie sklaclal zamowicnic na uslugi wedtug rzeczywistych potrzeb, przy czp
wartoSi zamowienia rrozc ul<.:c zmniejszeniu bezuzasadnienia tJdziela.j4cego Zam6wienia.
3. tJdzielajqcy Zantlwienia wymaga, aby Of'elent dysponowal:
1) uprawnienian-ri niezbEclnyrni do wykonyr,vania przedmiotu konkursu oraz odpowiedni4
liczbE specjalistycznyclt Slodk6w transporlu sanitamego, spelniaj4cyni cechy lechniczne
i jakoSeiowe oruz posiadaj4cymi wyposalenie spelniaj4ce warunki okreSlone w Polskich
Normaclr przefioszEcych europejskie nonny zharmonizowane otaz przy zapewnieniu
pelsonelu posiatlaj4cego stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, odpowiadaj4ce
okreSlonyui przepisom i wymaganiom,

2)

wyposazeniem w niezbgdn4 aparaturg
do wykonywania przedmiotu konkursu ofefi,

3)

pozwoleniami wszysikich sluzb

w

i

sprzgt medyczny, spelniaj4cy wyrnagania

zaklesie wykonywania uslug bezprecznego

transportu,

4)

wpisenr w rejestrze podnriot6w wykonuj4cyah dzialalnoSi lecznicz4.

4. LJdzielajqcy zarn6wienia nie dopuszcza wykonywania uslug
poptzez, podwykor-rawc6r,r, w catoSci. Oferty takie bgd4 odrzucane.

transpotlu

5.

Oferent musi zobowiEzac sig do poddania kontroli przeprowadzonej ptzez tJdzielaj4cego
zam6wieni'a oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, Stacjg Sanitarno- Epiderniologrcznq

w zakresie Swiadczonych uslug, w ramach zawartej umowy.
6. Oferent zobowt4zrje sig do podania danych potencjalu w Systemie Zarz4dzama
Obiegiern Informacji (SZOD NFZ oraz spelnienia innych wymagafr NIrZ, kt6rych
koniecznoSci wprowadzenia nie mo2naprzewidziei w chwili zawarcta umowy.
7. Oferent musi posiada6 aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywihiej
lub zobowi4zaa sig w formie oSwiadczenia do zawaral.a umowy ubezpieczenia OC
bezpoSrednio przed przyst4pieniem do rcalizacjt umowy.
8. Ofelent musi zapewnii peln4 dobow4 gotowoSi zespolu wyjazdowego do realizacji
wezwah i wykonywania transportu pacjent6w.
Przez zapewnienie pehrej gotowoSci do Swiadczenia uslu gi naleiry lozumie6 stworzenie
odpowiednich warunk6w organizacyjno - fechntcznych, urnozliwiaj4cych jak r-rajszybsze
udzielenie Swiadczeri zdrowotnych tj.: wyposazony w pojazd spelniaj4cy warunki okreSlone
w standardzie, posiadaj4cy w dyspozycji zamontowany w poje2dzie, sprzqt i aparaturg
medyczn4 okreSlon4 w standardzie, w skladzie osobowym w liczbie i o kwalifikacjach
okreSlonych w standardzie, posiadajqcy kompletny zestaw lek6w i Srodkow medycznych.

3. P rzygotowanie oferty

1) Oferta winna byi zloIona w formie pisemnej wraz ze wszystkimi wynaganymi
zal4cznikami, zgodnie z wamnkami okre5lonymi w niniejszej SWKO,
2) OfefiE naleLy sporz4dzi(, zgodnie z SWKO - m.in. dokonuj4c odpowieclnich zapis6w
, w formularzu og6lnym oferty i cenowyn (zal4cznik nr 1 i 2).
3) TreSi oferty musi odpowiadad treSci SWKO.
4) Oferla powinna byi opracowana w jgzyku polskim, trwal4 i czyteln4 teclmik4
oraz podpisana przez osobg upowaznion4 do reprezentowania lirmy na zewnqlrz.
5) I(oszty zwr4z,ane z przygotowaniem i zloieniem oferty ponosi Oferent.
6) Oferent moze zIoiryc tylko jedn4 ofeitq.
7) Oferlq nale?y sporz4dzic w jgzyku polskim.
8) Oferta powinna zawierad dow6d zawarcia umowy obowi4zkowego tbezpieczenia
odpowiedzialnoSci cywilnej obejmuj4ce szkody bqd4ce nastgpstwem udzielania Swiadczeri
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia Swiadczen zdlowotnych
lub oSwiadczenie, 2e zawrze umowg ubezpieczenia OC najp6Zniej w dniu poprzedzaja,cym
dzien, od kt6rego bgdzie obowi4zywala umowa na Swiadczenie uslug zdrowotnych objgtych
niniejszym postgpowaniem.
9) IGerokopie dokument6w musz4 byc poSwiadczone za zgodnoic z oryginalemprzez radcg
prawnego, notariusza, adwokata lub osobg upowaznion4 do reprezentowania Olbrenta.
W przypadku, gdy Oferent jest reprezentowany przez pelnourocr-rika, do ol'erty powinno
byi zal4czone pelnomocnictwo do replezentowania Ofbrenta w toku postqpowania
konkursowego, ewentualnie do zawarcia umowy, wystawione przez clsobg uprawnion4
do reprezentowania Ofelenta, kt6rej pr:awo do reprezentowania wynika z odpis6w
. odpowiednich rejestr6w lub innych przedstawionych dokument6w.

4.

Spos6b oznaczenia oferty i tryb jej przeslania:

Ofertg, po dokladnym sprawdzeniu kompletnoSci i prawidlowoSci zawartych w niej
informacji naleLy z\oLyc Zamawiajqcelnu w zamknigtej kopercie, zapieczgtowanej w spos6b
gwarantuj4cy zachowanie w poufnoSci jej treSci oraz zabezpieczaj4cej jej nienaruszalno6i
do terminu otwarcia. ofert. Opakowanie winno byc oznaczone nazw4 (firm4) i adresem
Wykonawcy

or

az zaadresowane

:

SPZOZ w

tr

ukowie

ul. Rogaliliskiego 3, 21-400

i

tr

ukdw

opisane: ,,Oferta - transport sanitarny". Nie otwierad przed. dniem 29 grudnia 2017 r,,
god2.9.00.".

I(operta z dokumentacj4 ofertowq moze byi dostarczora Udzielajqcemu zam6wienie: droga,
pocztow4 (np. list polecony, pocztex) lub dorgczonanamiejsce.

5.

Termin skladania ofert:

Termin skladania ofert uplywa w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 9.00. OFERTY, KTORE
WPLYNA PO TYM TERMINIE, NIE BEDA ROZPATRYWANE.

6. Miejsce

i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert nast4pi w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 9.30 w Sali
konferencyjnej SPZOZ w tr-ukowie, ul. Rogalifrskiego 3, III pigtro budynku Administracji.
Otwarcie ofert jest jawne i mog4 w nim uczestniczyl zainteresowani Oferenci
lub ich pelnomocnicy.

7. Kryteria wyboru oferty.
Ocena ofert bgdzie dokonana w oparciu o ceng jednostkowa za przejechany km (brutto)

-

100 %.

,

8.

Uniewa2nienie postgpowania.

1) Zamawiajqcy uniewazni postgpowanie w przypadku gdy:
. Zadnaz oferlu nie bgdzie spelniai wymog6w okreSlonychw ZO,
I cena najkorzystniejszej oferty przekroczy waftoSi, jakq zamawiaj4cy

moze

przeznaczyd na finansowanie zam6wienia.

2)

Zamawtajqcy zastrzega sobie mozliwoSi uniewaznienia postgpowania bez podaria
przyczyny.

9. Udzielenie

1)

zam6wienia.

Ogloszenie o rozstrzygnigciu konkursu zostanie przeslane do Oferent6w drog4 pocztow4
i elektroniczn4 oraz umieszczone na stronie internetowej i tablicy informacyjnej
U dziel aj 4c e go zam6wi eni a.

2)
3)

Zanawiaj4cy udzieli zam6wieuia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okleSlonym w niniejszym ZO i stanowi ofertg najkorzystniejsz4z punktu
w idzenia pr zy j Ety ch kryteri

6

w,

wzor umowy stanowi zal4cznik nr 3 clc zapyrania

of'er-towego.

10. Uniewa2nienie postgpowania l<onkursowego.

1'

udzielai4clz zam6wienia uniewazni postgpowanie konkulsowe, gdy:
a) nie wplyngla Ladna oferta,
b) odrzucono wszystkie oferty,
c) kwota najkorzystniejszej of'edy przewy2sza kwotg, kt6r4 tldzielaj4ey zam6wienia
pr zeznaczyl na s fi nan s owani e Swi ad czeri opieki zdro wo tn ej w postqpowaniu,

d) nast4pila istotna zniana ol<olicznoSci powoduj4ca, zc plowadzenie postgpowania
lub zawarcie urnowy t'tic lc|y w intcresie ubezpieczonych, czcgo nie mozna bylo wczesniej
przewidziec.

2.

JeZeli w tol<u konkursu oIbr1 wplyngla tylko jeclna of'erta nie pocllegaj4ca odrzgceniu,
Udzielaj4cy zamowrenia moZe przyjEb tg ofertg, gdy z okolicznoSci wynika, ze na ogloszony
ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wigcej of-er1.

ll.

Zawarcie umowy

1.

Udzielaj4cy zam6wieni a zawiera umowg na uclzielanie Swiaclczeri zdrowotnycl1
z oferentem, kt6rego oltlta zoslala wybrana jako najkorzyslnicjsza w teminie clo 7 dni

od dnia rozstrzygnigcia konkursu ofeft.
2' Projekt umowy na udzielenie zam6wienia na Swiadczenia zdlowotn e zawieraj4swKo.
3. JeLeli ofbrent, kt6ry wygral konkurs uchyli sig clo zawarcia urnowy, tJdzielajqcy
zam6wieniawybierze najkorzystnicjsz4 spoSrod pozostalych o{'ert uznanych zawazne.
12. Sroclki odu,olawcze

Zgodnie

z

art.152

ust.l ustawy z dnia27 sierpnia2004 r. o Swiaclczeniacl opieki zdrowotnej

finansowanych ze Srodk6w publicznych. PrzyjmujQcemu zarnowicnie, kt6rego ilteres prawrly
doznal uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowa clzania postgpowania w splawie
zawarcia umowy o udzielenie Swiadczef, opieki zdrowotnej przysluguj4 Sroclki oclwolawcze
na zasaclach okreSlonych w aft. 153

i

art, I 54

wlw ustawy.

13. Pozostale
Termin zwiqzania ofert4 - 30 dni od uplywu terminu sklaclania olcr-t.
2. Zapytania do Szczeg6lowych Warunkow I(onkulsu Oibrt rnolna sklaclai pie pcizniej
ni?na 3 dni przed terrninem wyznaczonym na skradanie o1'ert.
3. udzielajqcy zanowienia zastlzega sobie prawo clo ocli,volarria konk
bez podania
przyczyny oraz do przesunigcia lenninu skladania ofer.t.
1.
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