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Ogłoszenie nr 540118598-N-2019 z dnia 12-06-2019 r.

Bartoszyce:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 557787-N-2019 

Data: 06/06/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 30843600000000, ul.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego  11, 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo

Polska, tel. 89 675 23 05, e-mail przetargi@szpital-bartoszyce.pl, faks 897 642 625. 

Adres strony internetowej (url): www.szpital-bartoszyce.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży: a) wykaz

wykonanej minimum jednej głównej usługi transportu osób dializowanych o wartości brutto

minimum 200 000 zł, trwającej minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
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tj. minimum 3 kierowców wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień (wymaganych ustawowo, niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego

postępowania, tj. prawo jazdy oraz aktualne świadectwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy

medycznej), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi

osobami. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do

dysponowania tymi zasobami tj.: minimum 2 pojazdy przystosowane do przewozu min. siedmiu

osób (wraz z kierowcą) na miejscach siedzących + jedno miejsce do przewozu osoby

dializowanej na wózku inwalidzkim oraz jeden pojazd posiadający miejsce dla osoby

transportowanej w pozycji leżącej, pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych

wyposażone w windę lub podjazd dla wózków inwalidzkich, posiadające mocowanie wózka

inwalidzkiego w pojeździe uniemożliwiające przemieszczanie w trakcie jazdy, pojazdy

wyposażone w ogrzewanie i klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, wykonawca zobowiązany jest

do dysponowania wózkami inwalidzkimi lub innym zestawem do transportu pacjenta w pozycji

siedzącej w ilości min. 2 szt. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub

we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży: a)

wykaz wykonanej minimum jednej głównej usługi transportu osób dializowanych o wartości

brutto minimum 200 000 zł, trwającej minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

tj. minimum 3 kierowców wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień (wymaganych ustawowo, niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego

postępowania, tj. prawo jazdy oraz aktualne świadectwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy

medycznej), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
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zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi

osobami. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do

dysponowania tymi zasobami tj.: minimum 2 pojazdy przystosowane do przewozu min. siedmiu

osób (wraz z kierowcą) na miejscach siedzących + jedno miejsce do przewozu osoby

dializowanej na wózku inwalidzkim oraz jeden pojazd posiadający miejsce dla osoby

transportowanej w pozycji leżącej, pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych

wyposażone w windę lub podjazd dla wózków inwalidzkich, posiadające mocowanie wózka

inwalidzkiego w pojeździe uniemożliwiające przemieszczanie w trakcie jazdy, pojazdy

wyposażone w ogrzewanie i klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, wykonawca zobowiązany jest

do dysponowania wózkami inwalidzkimi lub innym zestawem do transportu pacjenta w pozycji

siedzącej w ilości min. 2 szt. Rok produkcji każdego pojazdu nie starszy niż 2007. Pojazd

posiadający miejsce dla osoby transportowanej w pozycji leżącej musi spełniać wymagania

normy PN-EN 1789 lub równoważnej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w

ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: 1. aktualne zezwolenie lub licencję na zarobkowy przewóz osób wydane na

podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. W

przypadku gdy zezwolenie lub licencja nie jest wymagana – stosowne oświadczenie. 2. wykaz

wykonanej minimum jednej głównej usługi transportu osób dializowanych o wartości brutto

minimum 200 000 zł, trwającej minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy. 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
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tj. minimum 3 kierowców wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień (wymaganych ustawowo, niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego

postępowania, tj. prawo jazdy oraz aktualne świadectwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy

medycznej), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi

osobami. 4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do

dysponowania tymi zasobami tj.: minimum 2 pojazdy przystosowane do przewozu min. siedmiu

osób (wraz z kierowcą) na miejscach siedzących + jedno miejsce do przewozu osoby

dializowanej na wózku inwalidzkim oraz jeden pojazd posiadający miejsce dla osoby

transportowanej w pozycji leżącej, pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych

wyposażone w windę lub podjazd dla wózków inwalidzkich, posiadające mocowanie wózka

inwalidzkiego w pojeździe uniemożliwiające przemieszczanie w trakcie jazdy, pojazdy

wyposażone w ogrzewanie i klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, wykonawca zobowiązany jest

do dysponowania wózkami inwalidzkimi lub innym zestawem do transportu pacjenta w pozycji

siedzącej w ilości min. 2 szt. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. aktualne zezwolenie lub licencję na zarobkowy przewóz osób

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

W przypadku gdy zezwolenie lub licencja nie jest wymagana – stosowne oświadczenie. 2. wykaz

wykonanej minimum jednej głównej usługi transportu osób dializowanych o wartości brutto

minimum 200 000 zł, trwającej minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy. 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

tj. minimum 3 kierowców wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień (wymaganych ustawowo, niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego

postępowania, tj. prawo jazdy oraz aktualne świadectwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy

medycznej), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
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osobami. 4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do

dysponowania tymi zasobami tj.: minimum 2 pojazdy przystosowane do przewozu min. siedmiu

osób (wraz z kierowcą) na miejscach siedzących + jedno miejsce do przewozu osoby

dializowanej na wózku inwalidzkim oraz jeden pojazd posiadający miejsce dla osoby

transportowanej w pozycji leżącej, pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych

wyposażone w windę lub podjazd dla wózków inwalidzkich, posiadające mocowanie wózka

inwalidzkiego w pojeździe uniemożliwiające przemieszczanie w trakcie jazdy, pojazdy

wyposażone w ogrzewanie i klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, wykonawca zobowiązany jest

do dysponowania wózkami inwalidzkimi lub innym zestawem do transportu pacjenta w pozycji

siedzącej w ilości min. 2 szt. Rok produkcji każdego pojazdu nie starszy niż 2007. Pojazd

posiadający miejsce dla osoby transportowanej w pozycji leżącej musi spełniać wymagania

normy PN-EN 1789 lub równoważnej. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 8

ust. 6, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony zobowiązują się, że w

przypadkach: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018 r. poz. 2177) lub b) zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawcę, dokonają – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania

przez jedną ze stron Żądania zmiany, o którym mowa w ust. 3 poniżej - zmiany Umowy (w

formie aneksu) i odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

określonego w § 11 ust. 1 i 2 Umowy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w

którym upłynął wskazany powyżej 30-dniowy termin. 3. W przypadkach, o których mowa w ust.

2 lit. a)-b) powyżej, każdej ze Stron przysługuje prawo żądania od drugiej Strony dokonania

odpowiedniej zmiany Umowy (dalej: „Żądanie zmiany”). Żądanie zmiany składa się wraz z

uzasadnieniem (wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania Umowy oraz

przedstawiającym wyliczenia ww. zmian) – w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Na
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pisemne żądanie drugiej Strony złożone nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania

przez nią Żądania zmiany, Strona składająca Żądanie zmiany winna niezwłocznie doręczyć

drugiej Stronie, księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności

zmiany Umowy. Badanie ww. dokumentów źródłowych nie może trwać dłużej niż 7 dni.

Niedoręczenie żądanych dokumentów skutkuje bezskutecznością żądania. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, z

zastrzeżeniem § 8 ust. 6, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony

zobowiązują się, że w przypadkach: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018 r. poz. 2177) lub b) zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października

2018r. o pracowniczych planach kapitałowych lub d) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, dokonają –

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez jedną ze stron Żądania zmiany, o

którym mowa w ust. 3 poniżej - zmiany Umowy (w formie aneksu) i odpowiedniej zmiany

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 11 ust. 1 i 2 Umowy,

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym upłynął wskazany powyżej 30-

dniowy termin. . 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a)-c) powyżej, każdej ze Stron

przysługuje prawo żądania od drugiej Strony dokonania odpowiedniej zmiany Umowy (dalej:

„Żądanie zmiany”). Żądanie zmiany składa się wraz z uzasadnieniem (wskazującym wpływ

zmiany na koszty wykonania Umowy oraz przedstawiającym wyliczenia ww. zmian) – w formie

pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Na pisemne żądanie drugiej Strony złożone nie później

niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przez nią Żądania zmiany, Strona składająca Żądanie

zmiany winna niezwłocznie doręczyć drugiej Stronie, księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie

niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy. Badanie ww. dokumentów źródłowych nie

może trwać dłużej niż 7 dni. Niedoręczenie żądanych dokumentów skutkuje bezskutecznością

żądania. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 
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W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-14, godzina: 11:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-17, godzina: 11:00 

 


