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SPECYFIKACIA
ISTOTNYCH WARUNK6W
ZAM 6W I EN IA

Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie

:

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :
Zesp6I 0pieki Zdrowotnej
w Suche] Beskidzkiej

na dostawq

:

na:,,Uslugi transportu pacient6w dializowanych"

Kod wsp dlnego slownika CPyj 60 100000-9

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo o ubl ko ne w Biuletynie Zam6wief
Publicznych w aniu 0),01.18.pod nr
wywieszone na tablicy ogloszeri w
siedzibie Zamawiaj4cego w miejscu publicznie dostqpnym w dniu LE.Ol, "9n19 r. oraz
na stronie internetowej wuriyzozsuchabeskidzka.pl w dniu

strona I

I.

Informacie 0g6lne,
iadres zamawiai4cego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:
Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-3\-oo
FAX: (033) A72-31-ll
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabeskidzka.pl
REGON: 000304415, NIP: SS2-12-7 4-3Sz

1. 1 Nazwa

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2078 r. poz. 1985), zwanq dalej ,,ustawE", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto6i zam6wienia nie przekracza r6wnowarto5ci kwoty
okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. I ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.l0 ust.1 oraz art.39 -46

Pzp.

1.4

Podstawa prawna opracowania SIWZ:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.P2p, [tekst jednolity: Dz.U.z2078 r. poz. 1986),

o
o

Rozporzedzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra
Przedsiqbiorczo3ci i Technologii z dnia 16 pa2dziernika 2018 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, iakich moLe z4dat zamawiajqcy od wykonawcy
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2016r. poz. 1126 oraz
D.U. z 17 paZdziernika 2078 r., poz. 1993),
. RozpotzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawg przeliczenia
warto6ci Zam6wieh Publicznych (Dz.U.z2017r. po2.2477),
. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszei UOPWE (Dz.U. z 2077r. po2.2479),
o Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. L503 z p6t. zm)
1.5 W niniejszei procedurze przetargowei Zamawiai4cy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci iprzejrzystoSci.
1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem izloieniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacie, kt6re mog4 byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
l.T.Przygotowu,ec ofertq wykonawca winien doktadnie zapozna6 siq z zawartoSciq wszystkich
dokument6w skladaj4cych sig na SIWZ, kt6re naleiy odczytywai wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajEcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", piQtro IV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Przedmiot zam6wlenia:
2.1. Przedmiot zam6wlenia.
l.Przedmiotem zam6wienia jest transport saniErny pacient6w hemodializowanych do i ze Stacii
Dializ Zespolu Opieki Zdrowohej w Suchei Beskidzkiej, uI Szpitalna 22 i miejsca
zamieszkania/pobytu pac,enE.
2. Przez realizacjq uslugi okredlonei w pkt.1 nale2y rozumied w szczeg6lno5ci:
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a)

transport pacient6w hemodializowanych z miejsca zamieszkania/pobyu do Stacji Dializ
Zespolu Opieki Zdrowotrej w Suchej Beskidzkiei, uL Szpiralna 22 oraz ze Stacii Dializ &
miejsca zamieszkania/ pobynr, na obszarzei
- PowiaUt Suskiego,
- Powia!..r Wa&wickiego,

( wykaz miejscowo6ci wraz z harmonogramem hemodializ stanowi zalqcznik nr 7)
transport pacient6w hemodializowanych z mieisca zamieszkania/pobyut do Stacii Dializ
Zespolu Opieki Zdrowotrrej w Suchej Beskidzkiej, uI Szpitalna 22 oraz ze Stacji Dializ &
miejsca zamieszkania/ pobytu, poza obszarem wymienionym w pkt a.
3. Transport pacjent6w [w tym pacjent6w niepe]nosprawnych) w zab2noSci od wskazari
medycznych, realizowany iest w pozycji siedz4cej, h2qcej z uZyciem w6zka lub na noszach.
4. Transport na hemodializg odbywa siq wg usrabnego indywidualnie dh kai&go pacjenta
harmonogramu (naiczqSciej 3 razy w tygodniu np. poniedzialek- Sroda- piqtek; wtorek czwartek - sobota) w systemie zmianowym.
W zal4czeniu aktualna lista miejscowosci, z kt6rych s4 transportowani pacjenci zgodnie z
I za]qcznikiem nr 7). Phn u:ansport6w bqdzie przekazywany na bie2qco.
5. Pacjenci powinni byi przywoZeni do Shcji Dializ najp6iniej 15 minut przed rozpoczqciem
swojej zmiany i oczekiwad na odwiezienie nie dtuzej ni2 30 minut po zakoriczeniu zmiany
hemodializ z zastrzeZeniem pkt. 13.
6. Sumaryczny czas transporu,r z miejsca zamieszkania lub pobytu do Sacji Dializ
i odwrobrie ( bw6z pacjenta po hemodializieJ, powinien by6 realizowany w moiliwie
najkr6szym czasie (nie przekraczajEcym 90 minut).
7. Dopuszcza siq realizacjq transporut l4czonego pacjent6w hemodializowanych np.
transportowanego z .jednego kierunku w czasie tej samej zmiany, je2eli nie koliduje to z
zachowaniem wskazai medycznych, czy te2 organizacyjnych Shcji Dializ z zachowaniem
maksymalnego czasu transporur, o kt6rym mowa w pkt.6 oraz przepisach o ruchu drogowym.
8. Integraln4 czqSciq zam6wienia sq tansporty wynikle z koniecznoSci dowozu pacjent6w
na dializq ,,nadprogramowa" (u chorych z przewbkl4 niewydolnoSciq nerek bczonych
nerkozastqpczo w programie hemodializ ) lub,,osu:a,, (u chorych z osrq niewydolnosciq nerek],
kt6ry mo2e byi zlecany w kaZdym dniu tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcq.
Transporty te dotyczE r6wnie2 pacjent6w przeby'waiEcych na leczeniu w odlziaiach szpiElnych
ZamawiaiEcego, bqdqcych w bczeniu nerkozastqpczym
9. Liczba transportowanych pacjent6w mo2e ulec zwiqkzeniu lub zmniejszeniu (np. zgony,
przeniesienia, transplantacjaJ.
10. Zam6wienie nie dotyczy transporU na transplantacjQ. W przypadku zgloszenia do
transplantacii, koszty ransporbr chorych przewo2onych do przeszczepienia nerki lub nerki
i trzustki pokrywa Osrodek Transplantacyiny.
Wykonawca rozlicza siQ za ten u"ansport bezpoSrednio z Oirodkiem Transphntacyjnym.
1i.. Wykonawca )est zobowiqzany przekazai pacjenh przed hemodializq personebwi
medycznemu Stacji Dializ [w przypadku koniecznoSci bezpo6rednio na l6iko dializacyjne).
12. Wykonawca jest zobowiqzany odbierai pacjenta po hemodializie od personelu medycznego
Stacji Dializ I w przypadku koniecznoSci bezpoSrednio z i62ka 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 gi6wnym
budynku Szpitah Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. fe2eli dotyczy to chorych z grupy pacjent6w
transportowanych w jednym kierunku to okres transporb,r przedlu2a siq o czas niezbqdny do
konsulEcji lub diagnostyki.
14. W czasie transporu Wykonawca ponosi odpowiedzialno56 za chorych transportowanych
oraz ma obowi4zek pom6c przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu.
15. W przypadku wystqpienia okoliczno6ci utrudniaiAcych lub uniemo2liwia jqcych transport
pacjenta bezpo6rednio do/ z miejsca zamieszkania/pobytu [w szczeg6]no5ci ze wzglqdu na
utrudnienia spowodowane zlymi warunkami atmosferycznymi), Wykonawca zobowiqzany jest
do zabezpieczenia transportu pacjenta na odcinku trasy, kt6rego nie moina zrealizowa(. w
standardowy spos6b, z wykorzystaniem innych 5rodk6w, wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
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2.2. Wymagania &tyczqce samochod6w do transporur pacient6w hemodializowanych,
Samochody przeznaczone do przewozu pacjent6w dializowanych powinny byi:
sprawne technicznie oraz posiadai co najmniej klimatyzacjq, ABS, pasy bezpieczeristwa,
stopnie boczne w pojazdach o podwy2szonej wysoko6ci pozwala)4ce na swobodne
wsiadanie i wysiadanie pacjent6w,

.

.
o

czysteidezynfekowane,
umo2liwiai4ce przewoZenie pacient6w z dysfunkciE ruchu - na w6zku lub w pozycji
bZace,, oraz spelnia6 wymogi ustawowe :
powinny spelniai wymagania okre6bne przepisami prawa (majq posiada6 normq EN1789
potwierdzon4 certyfikatem, dla pojazd6w rvykonujqcych przew6z os6b w pozycii leiqcej i
poruszajqcych sig na w6zkach inwalidzkich).
oraz posiadai:
a) 6rodki iqcznosci w samochodach pozwahj4ce na kontakt z:
- siedzibq wlasnq,
- Skoncentrowan4 Dyspozytorniq Medyczn4 Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego,
- StacjE Dializ ,,ZamawiajEcego".
b) ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialno5ci cywilnej (OC) i nastQpstw nieszczqiliwych
wypadk6w INNW), akualny przegl4d techniczny samochodu,
cJ apteczkq z materialami opau'unkowymi,

2,3. Wykonawca
zobowiqzany iest

w

celu zabezpieczenia bezpieczefstwa transpoftowanym pacientom

a) zafudniai kierowc6w

posiadai4cych akuralne wymagane prawem uprawnienia do
prowa&enia pojazdow wykonujacych transport,
b) przewozit dopuszczaln4 ib3t os6b zgodnie z informacj4 w dowodzie rejesfacyjnym
pojazdtl
c) zapewni6 Srodki do dezynfekcli i mycia pojazdow.
Szczeg6lowe zasady &tycz4ce realizacii uslugi zostaly okreSbne w zalqczniku nr 3 &
SIWZ (proiekt umowy).
2.4. Zamawiai4cy nie dopuszcza skladanie ofert czq6ciowych.
2.5. Zamawia)qcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.56 Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
(zam6wienie dodatkowe).
2.7 . ZamawialEcy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych
czq3ci zam6wienia.
2.8. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.70. Zamawiai4cy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
II I. Termin wykonania zam6wienia:
Czas trwania umowy - 36 miesiqcy od daty podpisania umowy.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia

4.1.O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie

podlegaj4
wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postQpowaniu:
4.2.1. kompetencie lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
Warunek ten zostanie spelniony, leieli Wykonawca wyka2e, 2e posiada aktualne
uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w zakresie
przewozu os6b, lub zareiestrowan4 dzialalnosi gospodarcz4 w zakresie
"dzialalnoii pogotowia ratunkowego, transportu sanitarnego,, W tym przypadku
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Zamawiaiqcy nie wymaga uprawniefi na wykonywanie kraiowego transportu
drogowego, w zakresie przewozu os6b.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Warunek ten zostanie spelniony, je2eli Wykonawca wykaZe, Ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno5ci z uwzglQdnieniem przedmiotu zam6wienia [transport
pac,ent6w), na la,votq gwarancyjnq nie mnieiszq ni2 300 000,00 PLN.
4.2.3. zdolnoSi techniczna lub zawodowa:
Zamawiajqcy wymaga, 2eby wykonawca wykazal,2e:
- dysponule odpowiedniq iloSciE pojazd6w do wykonania uslugi
- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia
4.3. Wykonawca moZe w celu potwierdzenia speiniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i 4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, Iub jego czqSci, polegai na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacli finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacii innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiaj4cemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajEc zobowiqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt t 3-2 3.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dodwiadczenia, wykonawcy mogq polega6 na zdolno6ciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuac,i finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodg poniesio\q pruez zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostgpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Jeieli zdolnoSci techniczne Iub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiaj4cy zaiqda, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiaj4cego zastapil ten podmiot innym podmiotem Iub podmiotami lub zobowi4zal
sig do osobistego wykonania odpowiedniei czqSci zam6wienia, ,eZeli wyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.
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V.

Oswiadczenia

lub dokumenty

potwierdzaiQce spelnianie warunk6w udzialu w

postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaZdy wykonawca musi dolqczyi aktualne na dzieh skladania ofert
o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i2a, do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bqdE stanowii wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.
5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacli skiada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
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w postQpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.3. Zamawia,qcy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.
5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siQ na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw \ rykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postQpowaniu sklada tak2e o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.
5.5. Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego
oferta zostala najwy2ej oceniona, do zlotenia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym
ni2 5 dni, aktualnych na dziefi zloienia nastqpujqcych oSwiadczefi lub dokument6w:
5.5.1. Dokumenty potwierdzaiAce, spelnienie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz
potwierdzajece brak podstaw wykluczenia:
5.5.1.1. Aktualne uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu os6b lub dokument potvvierdza,4cy zarejestrowanie dzialalnoSci
gospodarczei "dzialalnoSi pogotowia ratunkowego, transportu sanitarnego" W tym
przypadku Zamawia)qcy nie wymaga uprawniefi na wykonywanie krajowego transportu
drogowego, w zakresie przewozu os6b.
5.5.1.2. Dokument potwierdzaiAcy, 2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci
udzialu

cl,wilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci z uwzglqdnieniem przedmiotu
zam6wienia [transport pacient6w) na sumq gwarancyjnq okre6lon4 przez

Zamawiajqcego tj. nie mniejszA niZ 300 000,00 PLN
Uwaga:
fe2eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moie zloLyt wymaganych przez Zamawiaiqcego
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 5.5.1.2 niniejszego rozdziaiu SIWZ, Zamawiaj4cy dopuszcza
zlo2enie przez Wykonawc9 innych dokument6w, o kt6rych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych.
5.5.1.3. Wykaz pojazd6w spelniaj4cych wymogi ustawowe iwymogi okreSlone zapisami
SIWZ- zgodnie z zalAcznikiem nr 5 do SIWZ wraz z informacjE o podstawie do
dysponowania tymi zasobami.
5.5.1.4. Wykaz os6b wykonuj4cych uslugi transportowe zgodnie z zal4cznikiem nr 6 wraz
oSwia&zeniem,2e osoby skierowane do realizacji zam6wienia posiadajq aktualne szkobnie z
zakresu pierwszej pomocy lub inne kwalifikacje uprawniajqce do u&iehnia pierwszej
pomocy.

w zlozonej ofercie celem ustalenia
ewentualnei zmiany wynagrodzenia
5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe.i informacji,
o kt6rej mowa w art.86 ust. 5 ustawy, zobowiEzany bqdzie do przekazania Zamawiajacemu
o6wiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynale2noSci do tei same.i grupy kapitalowej, o
kt6rej mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo2eniem o3wiadczenia, wykonawca
moze przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia
5.5.1.5. Kalkulacjq koszt6w osobowych zawartych

konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie maiE przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 Iipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e i4dat zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.
5.8. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegad siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. Z3
ust. 1 ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaiqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.
czlonkowie konsorcjum, przedsigbiorcy prowadzqcy dzialalno66 w formie sp61ki
cywilnejJ sq zobowi4zani ustanowiC pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.
5.7.

nrcmwdk
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5.8.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajacy siq o udzielenie zam6wienia

sq

do zlolenia w ofercie pelnomocnictwa
o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierat umocowanie do reprezentowania w

publicznego

zobowiqzani

ustanawiajacego Pelnomocnika,

postgpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.
5.9. KLAUZULA TNFORMACYINA NA PODSTAWTE ART, 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepil,wu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95146/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danychl (Dz. Urz. tJE L llg z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei
Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiEzar.ym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdE osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29
. stycznia 2OO4 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. tJ. z 2077 r, poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";
. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowl,wane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, a ieZeli czas
trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;
. obowiqzek podania przez PaniE/Pana danych osobowych bezpoSrednio pani/pana
dotycz4cych iest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy pzp, zwiEzanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekrvencje
niepodania okreSlonych danych wynikajq z ustawy pzp;
. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdE podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
r posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych pani/pana
dotyczqcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/pana danych osobowych'.;
- na podstawie art. 18 RODO prawo iqdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeZeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO *t+;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/pana dotyczEcych narusza przepisy

t

RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
w zwiqzkl z art. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

-

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdy, podstaw4 prawnq przetwarzania pani/pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

' Wotntenl.: lnJornoclo w Em zokresie jest wymogano, Je2ell w odntestenlu do donego odnlnlstrstoto lub podnlotu
lstnleJe obowlqzekV,znoczenta lnspektoro ochrony danych osobowch.
" WalnLnla. skorzystanle z pfiwa do sprostowonto nte mote tku,*owot nlanq wynlku ponapowonto

pnetv/onolqcego

o udzlelenle zondwlenlo publlcznego anl znlonq postsnowle unowy w zakrene nbzgodnyn z ustowq Pzp otaz nie moze ;aruszot
lntzqrolnotct prottkolu oraz Jego zotqcznlkdw
"' Whlnlenlet_ prawo do ogronlczenlo pnetwanonlo nle ma zostosowsnla w odniesienlu do przechoqlvnnlo, w cetu zapewntenlo
korzystonlo ze !rcdk6\.t ochrcny prawneJ lub w celu ochrony praw tnneJ osoby lzycnel lub prowne!, tub z utrogt no wa2;e vtzgtedy
interesu publlcaego Unll EurcpejskteJ lub ponstwa czlonkowskleso
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sposobie porozumiewania sig Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania o5wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do

VI.

Informacie

o

porozumiewania siq z wykonawcami
6.1. W niniejszym postqpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

sq przekazywane drog4 elektronicznq. Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna. fe2eli
zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje za poSrednictwem uzycia Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektroniczn4, ka2da ze stron
na 24danie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.2. Oferu musi byi zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencie w formie pisemnej wykonawcy sq zobowiqzani rvysylai bqdl skladai na
adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnei Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34'200
Sucha Beskidzka .
6.4. Korespondencjq w formie elekftonicznej nale2y kierowai na adres:
zozsuchabeskidzka@wp.pl
5.5. Przeslanie korespondencii na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre6lone powy2ej
mo2e skutkowai tym, ie zamawiajqcy nie bgdzie m6gl zapoznai siq z tre6ci4 przekazanej
informacji we wlaSciwym terminie.
6.6. Wykonawcy mogq zwr6cit siq do zamawiaiacego o wyjaSnienie treSci specyfikacji.
WyiaSnienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokonln.uane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaiqcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznei. Wnioski
o wyja3nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesyla6 na adres mailorvy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie treSci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nale_2y sklada6 do koflca dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie ofert ti . ao ...lh..ol .zotgr.
6.7. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wyja6nianiem tre6ci specyfikacji: tel. (33J 872-3323- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska
VII. Termin zwi4zania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zlo2onq ofert4 przez okres 30 dni od uptywu terminu
skladania ofert.
VIII. Spos6b przygotowanla oferty.
8.1. Ofertq naleiy sporzEdzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty naleiy dol4czyi nastqpujqce dokumenty:
8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiacego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.
8.2.2. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zai4cznik nr 2 i 2a do
SIWZJ.

- do reprezentowania

wykonawcy w postgpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentuiaca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowainiona do jego reprezentacii we wla3ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.
8.2.4. OSwiadczenie RODO- zal4cznik nr 4.
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane iest aby wszystkie strony oferty byly zszpe, zbindowane lub w inny spos6b
trwale zlqczone w celu zapobieZenia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tresci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad
8.2.3. Peinomocnictwo

oferty muszq by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowaznionq do
reprezentowania wykonawcy.
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8.6. Wskazane jest aby pierwszq stronQ oferty przetargowej stanowii spis treSci zawieraj4cy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajduje oraz iloSi wszystkich stron oferty.
8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzan alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie

brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.
8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca moLe zlo2yi tylko jedn4 ofertq.

nie ujawni informacji stanowiqcych tajemnicQ przedsiqbiorstwa w
rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc.ji, je2eli wykonawca nie
p6Lniej nii w terminie skiadania ofert zastrzeie,2e nie mog4 one byi udostgpnione oraz
wyka|e, ie zastrzezone informacje stanowie tajemnicQ przedsigbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta sktadala siq z dw6ch rozdzielonych czqsci. Czq36
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty iawne" powinna zawierai wszystkie
wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wy.iqtkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy taiemnice przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiace taiemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byt zlo2one w drugiej czqsci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeZone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacir, Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.

8.10. Zamawiajqcy

86 ust. 4 ustawy.
8.11, wykonawca mo2e zmienii lub wycofai ofertg przed uplywem terminu skladania ofert.

W

przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi iednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
zmianq. Cato56 powinna by(. zlo2ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".

Wszystkie wymagania dotyczace skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty rvykonawca winien zloiyt jednoznaczne pisemnl
oiwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaiecy sprawdzi
skutecznoS6 zlo2onego oSwiadczenia w powi4zaniu z dokumentami zloionymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.12,W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania

u

zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawia)4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny

podatek od towar6w i uslug kt6ry mialby obowiEzek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowa6 Zamawiai4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawia.j4cego obowiqzku podatkowego,
wskazuj4c nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub 6wiadczenie bqdiie
prowadzid do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto6i bez kwoty podatku. Je2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiEzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug do ieny
naikorzystniejszej oferty lub oferty z najniZszE cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowiEzek rozliczy( zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcg w ofercie jako
,,cena brutto" nie moie zawiera6 podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie miai
obowiqzek rozliczyi.
8.13. Ofertq naleiy zloiyt w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantuj4cy zachowanie w poufnosci iei zawartosci oraz zabezpieczajEcy jej
nienaruszalnoit do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poniiszego wzoru;

Nazwa i adres wykonawcy
ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAI, ZAMOWIE[I PUSLICZNIYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. S zpitalna 22
OFERTA W POSTQPOWANIU NA:

,,Uslugi transportu pacjent6w dializowanych"
Nr sprawy: ZOZ.V.0l0 /DZP /41/1,9
Nie otwierai przed22.O7,20l9r. godz. 11:00*

atk

Iet Pr6&lc;j*
Sa

9

Sh...L

*p prlPadh,
?nianJ terrr;nr *ladaaia ofet

uhA ,pitui obowiagiqE kktmlnJ) Iel'nin
8.14. Wskazane iest, aby wykonawca umiedcil w kopercie zawieraiEcej ofertq r6wniez
osobn4 kopertq zawieraj4ca dokumenty zastrze|ole, jeieli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 8.10.
IX.

Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce i termin skiadania ofert.
oferty nale2y skladai w sekretariacie Zespolu opieki zdrowotnej w suchei Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34'200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej ni2 do dnia
22,07,2019 r. godz. 10:00. 0ferty zioione po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art
84 ust. 2 ustawy.
9.2. Miejsce itermin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 22,07.2O19t. godz. 11:00, w Dziale Zam6wiefi
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22
Podczas otwarcia ofert zamawiajEcy poda informacje okre6lone w art. 86 ust.4 ustawy.
9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiajEcy zamie3ci na stronie internetowej
informacj e d,oly czqce:
a) kwoty, jak4 za mierza przeznaczyd na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zlo|yli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji warunk6w platno6ci
zawartych w ofertach.
Informacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w mieiscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu,

i

X. Spos6b

obliczenia ceny.

10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z
zastrz eieniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).
L0.2. Wszystkie wartosci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch miejsc

po przecinkuJ.

W Formularzu oferty nale2y poda6 cenq brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o
kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako,,cena
brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowi4zui4cego w Polsce.
10.4. WartoS6 pakietu,est to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
ilo6ci i ceny jednostkowei netto x stawka VAT.
10.3.

xl. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

Cena

Kryterium oceny
- ryczalt za transport

Ranga

Spos6b oceny

59o/o

Wg wzoru

lo/o

Wg wzoru

pacienta na obszarze

powiatu Suskiego i
wadowickiego
Cena- zalkilometr
transportu poza obszarem
powiatu Suskiego i
Wadowickiego
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Termin platnoSci
Okres niezmiennoSci ceny

wzoru

20o/o

WA

20o/o

Wg wzoru

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w
a) Cena ryczaftu

Cnx100Dtk. =Cx

Ra nga

CK

gdzie:

Cn - najni2sza cena spo6r6d ofert nie podlegajqcych odrzuceniu izlo2onych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu w danym etapie badania i oceny
ofert
Ck - cena badanej oferty
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Cena za 1 km

Cknxl 00 ptk,

=

Ckx

Ranga

ckk
gdzie:

Ckn - najniZsza cena spoS16d ofert nie podlegajqcych odrzuceniu izloZonych

przez

wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu w danym etapie badania
i oceny ofert
Ckk - cena badanei oferty
Ck - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta
c) Termin platnoici
Minimalny wymagany termin platno6ci wynosi 30 dni. Dlu2szy bqdzie oceniany wg wzom.
Maksymalny termin platnosci 60 dni.

Tkx 100otk. =TxRansa
Tn
gdzie

:

-

najdluZszy termin zlozony w caloici zam6wienia spo5r6d ofert nie podlegaiqcych
odrzuceniu izto2onych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu w danym etapie
badania ioceny ofert
Tk - termin proponowany w badanej ofercie
T - ilo6d punkt6w uzyskanych przez oferenta

Tn

d) Okres niezmienno5ci ceny ( z zastrzeLeniemzapis6w $ 9 umowy ust. Z, pkt.b-d)
Minimalny wymagany okres niezmienno3ci ceny wynosi 12 miesiqcy. Dlu2szy bqdzie oceniany
wg wzoru.

Okx

100

otk.

= OxRansa

0n
gdzie:

-

najdlu2szy termin zlozony w caloSci zam6wienia spo6r6d ofert nie podlegajqcych
odrzuceniu i zloZonych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu w danym etapie
badania i oceny ofert
Ok - termin proponowany w badanej ofercie
O - ilo6C punkt6w uzyskanych prz ez oferenta

On
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Ocena kohcowa oferty iest

punkcie

to suma punkt6w uzyskanych za kryterium wymienione w

1.

XII. lnformacie o formatnoiciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
12.1. Zamawiaj4cy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.l.1.Wborze najkorzystnieiszei oferty, podaiqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq
albo mieisce zamieszkania i adres, je2ell iest mie)scem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertQ wybrano, oraz lazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo mieisca zamieszkania i adresy, je2eli sE mieiscami wykonywania dzialalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktaciq przyzrranq ofertom w
kaidym kryterium oceny ofert i lqczn4 punktacjq,
1 2. 1.2. lvykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaiy odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach, o kt6rych mowa w art.89 ust.4 i 5, braku r6wnowaZnoici lub
braku spelniania wymagafl dotycz4cych wydajno6ci Iub funkcjonalno6ci,
12. 1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podaiEc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. - 72,L.4. zostanq zamieszczone na stronie
internetowei.
12,2. Zamawiaj4cy przeile umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostaia wybrana albo zaprosi
go do swolej siedziby w celu podpisania umowy.
12.3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegai4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy moie iqd,at - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

Xlll. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy,
W niniejszym postQpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.
XIV. Wz6r umowy,

Wz6r umony stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacji.

prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie 6rodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6iowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnei
oraz postQpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listQ, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XV. Srodki ochrony

Zal4cznikil.
1. Formularz oferty - zalEcznik nr 1.
2. Oswiadczenia wykonawcy - zalEcznik nr 2,2a
3. Wz6r umowy - zal4cznik nr 3.
4. OSwiadczenie RODO - zalqcznik nr 4
S.wykaz pojazd6w- zalqcznik nr 5
6. wykaz os6b - zalEcznik nr 6
7. Wykaz miejscowo6ci

wraz

z harmonogramem hemodializ - zal4cznik nr 7
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