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Ogłoszenie nr 500028417-N-2018 z dnia 07-02-2018 r.
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.: Świadczenie usług transportu
sanitarnego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 510369-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500024523-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
30827000000, ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
32 228 30 30, e-mail zp@zozsiemianowice.pl, faks 32 228 14 98.
Adres strony internetowej (url): www.zozsiemianowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach
Śląskich Sp. z o.o.”
Numer referencyjny(jeŜeli dotyczy):
SZM/DN/DZ/341/03/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) 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 usług transportu sanitarnego dla Szpitala Miejskiego w
Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. pojazdami Wykonawcy – szczegółowy opis realizacji
przedmiotu zamówienia wraz z szacunkowymi ilościami i wymaganiami został określony w
załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Usługa transportu sanitarnego musi odbywać się środkami
transportu, odpowiadającego wymaganiom przewidzianym dla transportu specjalistycznego,
spełniającym cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących
europejskie normy zharmonizowane i spełniającym warunki dodatkowe dla pojazdów
uprzywilejowanych, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
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r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 951 późn. zm.) oraz w innych przepisach obowiązujących w tym zakresie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pakiet nr 1 - Przewóz pacjenta karetka „S” wraz
z zespołem lekarskim
Postępowanie / część zostało uniewaŜnione
tak
NaleŜy podać podstawę i przyczynę uniewaŜnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła Ŝadna oferta. Na podstawie art.93
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 poz.1579 z
póź. zm) Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich uniewaŜnienia postępowanie.
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pakiet nr 2 - Przewóz pacjenta karetka „P” bez
lekarza, ze średnim personelem medycznym
Postępowanie / część zostało uniewaŜnione
tak
NaleŜy podać podstawę i przyczynę uniewaŜnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła Ŝadna oferta. Na podstawie art.93
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 poz.1579 z
póź. zm) Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich uniewaŜnienia postępowanie.
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Pakiet nr 3 - Transport krwi, preparatów
krwiopochodnych oraz materiałów biologicznych i leków
Postępowanie / część zostało uniewaŜnione
tak
NaleŜy podać podstawę i przyczynę uniewaŜnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła Ŝadna oferta. Na podstawie art.93
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 poz.1579 z
póź. zm) Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich uniewaŜnienia postępowanie.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
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NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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