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Ogloszenie nr 568784-N-2019 z dnia 2019-07 -03 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Uslugi transportu pacjent6w dializowanych

ocLoszENIE O ZAMoWIENIU

- Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

o zam6wienie mogq ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz rrkonawcy, ktrirych
dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq

realizowaty zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych
Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli
przeprowadzenie postgpowania
Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierryUpowierryli prowadzenie
postgpowania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych
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Nie

Jezeli tak, nale2y wymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postQpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, kajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z
danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paistw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paistw
czlonkowskich Unii Europejskiej

-

majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wief

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. f) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, kajowy numer identyfikacyjny
00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo
Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +4803387231 11.

Adres strony intemetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod kt6rym moZna uzyskai dostgp do narzgdzi i urzqdzei lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostEpne

l. 2) RODZLl ZAMAWIAJACEGO : Inny

(proszg

okreilii)

:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Z&owotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (jeieli dotyczy):
Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z
zamawiaj4cymi z innych pafistw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiajqcych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, czy zam6wtenie bgdzie udzielane przez
kaZdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostaly ch zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNTKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na uzyskad
pod adresem (URL)
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Nie

Adres strony internetowej, na ktrirej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia
Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyska6
pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nalety przesyla6:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny sposrib:
Nie
Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert Iub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:
Tak

Inny spos6b:
pisemnie
Adres:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urzqdzeri Iub format6w
plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostEp do tych narzgdzi mo2na uzyska6 pod
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adresem: (URL)

SEKCJA

II:

PRZED

IOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Uslugi transportu pacjent6w
dializowanych

Numer referencyjnyl ZOZ.Y.010/DZP

I 41

I

19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi
II.3) Informacja

o

moiliwoSci skladania ofert czg6ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

Oferty lub wnioski

o dopuszczenie do

udzialu w postgpowaniu moina skladad w

odniesieniu do:

Zamawiriqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpuj4cych czgSci lub grup
czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub
rob6t budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari

) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: l.Przedmiotem zam6wienia jest transport sanitarny pacjent6w hemodializowanych
do i ze Stacji Dializ Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22 i miejsca
zamieszkania,/pobytu pacjenta. 2. Przez realizacjg uslugi okedlonej w

pkt.l

nale2y rozumiei w

szczeg6lnoSci: a) transport pacjent6w hemodializowanych z miejsca zamieszkania/pobytu do
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Stacji Dializ Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22 oraz ze Stacji

Dializ do miejsca zamieszkania/ pobytu, ta obszarze: - Powiatu Suskiego, - Powiatu
Wadowickiego, ( wykaz miejscowoSci wraz z harmonogramem hemodiatiz stanowi zal4cznik nr
7) b) transport pacjent6w hemodializowanych z miejsca zamieszkania/pobytu do Stacji Dializ

Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22 oraz ze Stacj i Diatiz do
miejsca zamieszkania/ pobytu, poza obszarem wymienionym w pkt a. 3. Transport pacjent6w (w

tym pacjent6w niepelnosprawnych) w zaleZnoSci od wskazari medycznych, realizowany jest w

pozycji siedz4cej ,lei4cej z uZyciem w6zka lub na noszach. 4. Transport na hemodializg odbywa
sig wg ustalonego indywidualnie dla kaZdego pacjenta harmonogramu (najczgsciej 3 razy w

tygodniu np. poniedzialek- Sroda- pi4tek; wtorek

-

czwartek - sobota) w systemie zmianowym. W

zalqczeniu aktualna lista miejscowoSci, z kt6rych s4 transportowani pacjenci zgodnie z (

zalqcznikiem nr 7). Plan transport6w

bEd

zie przekazywany na bieZqco. 5. Pacjenci powinni by6

przywo2eni do Stacji Dializ najp62niej 15 minut przed rozpoczgciem swojej zmiany i oczekiwa6
na odwiezienie nie dtuzej ni2 30 minut po zakofczeniu zmiany hemodializ z zaslozeleniem pkt.
13. 6. Sumaryczny czas transportu z miejsca zamieszkania lub pobytu do Stacj

i Dializ i odwrotnie

( dow6z pacjenta po hemodializie), powinien by6 realizowany w mo2liwie najkr6tszym czasie (nie

przekaczaj4cym 90 minut). 7 . Dopuszcza sig realizacjE transportu lqczonego pacjent6w
hemodializowanych np. transportowanego zjednego kierunku w czasie tej samej zmiany, jeZeli
nie koliduje to z zachowaniem wskazari medycznych, czy te2 organizacyjnych Stacji Dializ z
zachowaniem maksymalnego czasu transportu, o kt6rym mowa w pkt.6 oraz przepisach o ruchu

drogowym. 8. Integraln4 czgSciq zam6wienia s4 transporty wynikle z koniecznoSci dowozu
pacjent6w na dializg ,,nadprogramow4" (u chorych z przewlekl4 niewydolnodci4 nerek leczonych
nerkozastgpczo w programie hemodializ ) lub ,,ostr4,, (u chorych z ostr4 niewydolnoSciq nerek),

kt6ry mo2e by6 zlecany w ka2dym dniu tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawc4.
Transporty te dotyczq r6wnie2 pacjent6w przebywaj4cych na leczeniu w oddzialach szpitalnych
Zamawiaj4cego, bgdqcych w leczeniu nerkozastgpczym 9. Liczba transportowanych pacjent6w
moZe ulec zwigkszeniu lub zmniejszeniu (np. zgony, przeniesienia, transplantacja). 10.

Zam6wienie nie dotyczy transportu na transplantacjg. W przypadku zgloszenia do transplantacji,
koszty transportu chorych przewozonych do przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki pokrywa
OSrodek Transplantacyjny. Wykonawca rozlicza sig za ten transport bezpoSrednio z OSrodkiem

Transplantacyjnym. 1l . Wykonawca jest zobowi qzany przekazad pacjenta przed hemodializ4
personelowi medycznemu Stacji Dializ (w przypadku koniecznoSci bezpoSrednio na l6zko

dializacyjne). 12. Wykonawcajest zobowi4zany odbierai pacjenta po hemodializie od personelu
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medycznego Stacji Dializ ( w przypadku konieczno6ci bezpoSrednio z l62ka dializacyinego). 13.
Wykonawca zobowi4zany jest do transportu i opieki nad pacjentem skierowanym przed i/lub po
hemodializie na konsultacje specjalistyczne lub diagnostyczne badania obrazowe w gl6wnym
budynku Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. JeZeli dotyczy to chorych z grupy pacjent6w
transportowanych w jednym kierunku to okes transportu przedlu2a siE o czas niezbgdny do

konsultacji lub diagnostyki. 14. W czasie transportu Wykonawca ponosi odpowiedzialno56 za
chorych transportowanych oraz ma obowiqzek pom6c przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu.
15. W przypadku wyst4pienia okolicznoSci utrudniaj4cych lub uniemo2liwiaj4cych transport
pacj enta bezpo6rednio do/ z miejsca zamieszkania,/pobytu

(w szcze96lnodci ze wzglgdu na

utrudnienia spowodowane zlymi warunkami atmosferycznymi), Wykonawca zobowi4zany jest do
zabezpieczenia lransportu pacjenta na odcinku trasy, kt6rego nie mo2na zrealizowai w

standardowy spos6b, z wykorzystaniem innych 6rodk6w, wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

II.5) Gl6wny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita warto5d zam6wienia (je1eli zamawiajqcy podaje informocje o wartoici
zamdwienia):

Warto5i bez VAI:
Waluta:

(w

przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw

mal<symalna

-

szacunkowa calkowita

wartoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)

ll,7) Czy przewiduje

sig udzielenie

zam6wiei, o kt6rych mowa w art,67 ust. I pkt 6 i T lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa wart.67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bQdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /zrbdniach:
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lub
data rozpoczgci

az lub zakofrczeniat 2022-08-3

1

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKC JA

III: INFORMACJE O CHARAK TERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNY M. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

[r.l)

WARUNKI UDZTALU W POST4POWANIU

III.l,1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci
zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisriw
Okre6lenie warunk6w: Warunek ten zostanie spelniony, je2eli Wykonawca wykaZe, 2e posiada
aktualne uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w zakesie przewozu
os6b, lub zarejestrowan4 dzialalnoSi gospodarcz4 w zakesie "dzialalno5i pogotowia

ratunkowego, transportu sanitarnego" W tym przypadku Zamawiaj4cy nie wymaga uprawnieri
na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w zakresie przewozu os6b.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreSlenie warunk6w: Warunek ten zostanie spelniony, je2eli Wykonawca wykarle, Ze jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialatnoSci z
uwzglEdnieniem przedmiotu zam6wienia (transport pacjent6w), na kwotE gwarancyjn4 nie
mniejsz4 niz 300 000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

IIL1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa
OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy wymaga, Zeby wykonawc a *ykazal, Ze: - dysponuje

odpowiedni4 ilo6ci4 pojazd6w do wykonania uslugi - dysponuje osobami zdotnymi do

wykonania zam6wienia
Zamawiaj4cy wymaga od lvykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postEpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji
zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy nykluczenia okreSlone w art.24 ust. I usta*y Pzp
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lll.2.2) Zamawiaj qcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie ZamawiajEcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZOSWIAnCZTN SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4 W CELU
WSTEPNEGO POTWIER"DZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEI,NIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI
OSwiadczenie o niepodleganiu rvykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu
Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie
rrr.4) wYKAz oswrADczEil{ LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST.

1

PKT 3

USTAWY PZP:
Zal4cznik nr 2 Aktualne uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu os6b lub dokument potwi erdzaj4cy zarejestrowanie dzialalnoSci

gospodarczej "dzialalnoSi pogotowia ratunkowego, transpo(u sanitamego" W tym przypadku
Zamawiaj4cy nie wymaga uprawnieri na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w
zakresie przewozu os6b.

[I.5) WYKAZ

OSWIADCZETi LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIf, ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST, I PKT

T

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESTE SPELNIANTA WARUNK6W UDZTALU W pOST{pOWANTU:
Zal4czruk nr 2a Dokument potwierdzaj4cy, 2e wykonawcajest ubezpieczony od
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odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci z uwzglgdnieniem

przedmiotu zam6wienia (transport pacjent6w) na sumg gwarancyjnq okeslon4 przez
Zamawiaj4cego tj. nie mniejsz4 niz 300 000,00 PLN

IIr.s.2) W ZAKRESTE KRYTERT6W SELEKCJT:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEIT LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PF(ZEZ
WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST.

1

PKT

2

USTAWYPZP
Wykaz pojazd6w spelniaj4cych wymogi ustawowe i wymogi okeSlone zapisami SIWZ-

zgodtie z zal4cznikiem nr 5 do SIWZ wraz z informacj4 o podstawie do dysponowania tymi
zasobami. Wykaz os6b wykonuj4cych uslugi transportowe zgodnie z zal4czrrikiem nr 6 wraz
oSwiadczeniem, 2e osoby skierowane do realizacji zam6wienia posiadajq aktualne szkolenie z
zakresu pierwszej pomocy lub inne kwalifikacje uprawniaj4ce do udzielania pierwszej pomocy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt III.3) - IIL6)
Kalkulacjg koszt6w osobowych zawarfych w zlo2onej ofercie celem ustalenia ewentualnej
zmiany wynagrodzenia Do oferty nalezy dolqczyt, nastgpujqce dokumenty: 1. Wypelniony i
podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty,
sporz4dzony wedlug wzoru stanowi4cego zal1czrik

ff

I do specyfikacji. 2. OSwiadczenia

wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalEcznik nr 2 i 2a do SIWZ). 3. Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w
postEpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba reprezentuj4ca wykonawcg w postEpowaniu o
udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we

wla6ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. 4. O6wiadczenie RODOzal4cznik w 4.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) OPrS
IV.1.l) Tryb udzielenia zam6wienia:

Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiajqcy 2qda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
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IV.1,3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie
Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek'.

IV.l.4) Wymaga

siQ

zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalog6w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert
katalog6w elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga

sig zlo2enia

oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie
zloircnie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidlvana liczba wykonawc6w, kt6rry zostanq zaproszeni do udzialu w
postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temtt umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bEd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce
dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w
formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlolorrychkalalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8)

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elemen!v, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu
zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:
Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej

:

Jaki jest przewidziany spos6b postqpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgdq warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowa6 (minimalne wysoko6ci post4pieri):
Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zafi i specyfikacji
technicznych w zakresie pol4czeri:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicmej:
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Informacje o liczbie etap6w aukcj i elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4pief, zostan4 zakwalifikowani do nastQpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Krvteria
Cena - ryczalt za transport pacjenta na obszarze powiatu Suskiego

Znaczenie

i Wadowickiego 59,00

Termin platnoSci

20,00

Okres niezmiennoSci ceny

20,00

Cena

-

za 1 kilometr transportu poza obszarem powiatu Suskiego i Wadowickiego 1,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust.

I

ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re muszq spelniai wszystkie olerty:

Przewidziane jest zaslrzele e prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez
przeprowadzenia negocj acj i
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Inlormacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiezania stanowiqce podstawE do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cy przewiduje
nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqza(:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3,3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszq

odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyhkacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na kt6rej bEdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne wz4dzen informatycznych:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okredlenie minimalnych wysoko6ci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych postApiefi, zostanq zakwalifikowani do nastQpnego
etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicmej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla ston postanowienia, kt6re zostan4 ',\prowadzone do treSci zawieranej umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowieft zawartej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazai zakes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
l.Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
2. Zamawiaj4cy dopuszcza zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleZnego Wykonawcy , w
przypadku zmiany: a) cen paliwa: - przedlo2enia przez Wykonawcg projektu aneksu umo\Iy! wraz
z fakturami zakupu paliw potwierdzaj qcymi ich wzrost powy Zej l0%o wg monitoringu cen paliw

prowadzonych przez Polsk4 Izbg Paliw - proporcjonalnie do koszt6w udzialu ceny paliwa w

calkowitej cenie ryczahowej jednej dializy; - przedlo2enia przez Wykonawcg projektu aneksu
nmowy, wraz z fakturami zakupu paliw potwierdzaj4cymi spadek ceny paliw powy2ej l0o/o wg

monitoringu cen paliw prowadzonych przez Polsk4 Izbg Paliw -proporcjonalnie do koszt6w
udziafu ceny paliwa w calkowitej cenie ryczaltowej jednej dializy; b) stawki podatku od towar6w
uslug , c) wysoko6ci minimalnego wynagrodzenia za pracQ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paZdziemika2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, d) zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokoSci stawki na ubezpieczenia
spoieczne lub zdrowotne

-

je2eli zmiany te bgd4 mialy wplyw na koszty wykonania zam6wienia

przez Wykonawcg. 5. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia obowi4zywa6 bgdzie od dnia wejScia
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irycie zmian, o kt6rych mowa w ust. l, z zastrzezeniem ust. 5. 7. W przypadku zmiany, o kt6rej
mowa w ust. 2 lit. b) wartoSi netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig , a okeslona

wartoSi brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepis6w. 8. Zmiana
wynagrodzenia w oparciu o zmiang zasad, o kt6rych mowa w ust. 2 lit. c), poprzedzona bgdzie
negocjacjami podjgtymi pomigdzy stronami umowy. Nie zawarcie porozumienia w nastgpstwie

negocjacji, o kt6rych mowa w zd. 1, uprawnia ZamawiajEcego do rozwi4zania umowy z
zachowaniem trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Sposrib udostgpniania informacji

o charakterze poufnym (jeLeli dotyczy)

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 2019

-07

-22, godzina: 1 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia
(Wzetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie
Wskazad powody:

Jgzyk lubjgzyki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu

IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)
IV,6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktrSre mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie
calo6ci lub czg5ci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki

sluiqce sfinansowaniu zam6wierfl na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re
zamawiajqcy zamierzal przeznaczy( na sfinansowanie caloSci lub cz95ci zamriwienia, nie
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zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAI,ACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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