
Ogłoszenie nr 540116857-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.

Łódź:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552952-N-2020

Data: 2020-06-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 28877400000000, ul. ul.

Kopcińskiego  22, 90-153  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, e-mail

dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl, faks 42 678 99 52.

Adres strony internetowej (url): www.barlicki.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: Zamówienie podzielone jest na części:nie

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie podzielone jest na części:tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże: c).1

wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (tj. jednej usługi na

terenie Polski polegającej na świadczeniu usług transportu sanitarnego pacjentów Szpitala) w okresie ostatnich 2 lat przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie –o wartości przynajmniej 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł 00/100) c).2

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że dysponuje środkami transportu odpowiednimi dla transportu będącego

przedmiotem zamówienia (wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami) wg wykazu środków transportu Załącznik

nr 7 do SIWZ, c).3 ocenę zgodności , certyfikat zgodności potwierdzające że środki transportu użyte do realizacji

zamówienia odpowiadają Polskim Normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane (PN-EN 1789+A2:2011P),

c).4 ocenę zgodności , certyfikat zgodności potwierdzające że środki transportu użyte do realizacji zamówienia

odpowiadają warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z
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późn. zm.), c).5 aktualne zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób wydane przez właściwy

organ. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019.poz.2140 ze zm.) c).6 opinię/decyzję

/protokół Kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczącej Bazy transportu oraz zgłoszonych ambulansów

potwierdzające Spełnienie warunków sanitarno-epidemiologicznych Bazy Transportu i Ambulansów c).7 zezwolenie

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na użytkowanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w

ruchu drogowym – zgodnie z ustawą/prawem o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. z

2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) 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: Nie Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli

wykaże: c).1 wykaz należycie wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych (tj. przynajmniej jednej usługi na terenie Polski polegającej na świadczeniu usług transportu sanitarnego

pacjentów Szpitala) w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – każda o wartości brutto

nie mniejszej niż: Pakiet nr 1 150 000,00 zł Pakiet nr 2 150 000,00 zł W przypadku składania oferty na kilka pakietów,

łączna wartość brutto w zł wykazanych usług, nie może być mniejsza niż suma wartości brutto w zł, właściwych dla

poszczególnych pakietów na które Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych, należy podać wartość zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia oferty (nie wartość całej

umowy). c).2 Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że dysponuje środkami transportu odpowiednimi dla

transportu będącego przedmiotem zamówienia (wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami) wg wykazu

środków transportu Załącznik nr 7 do SIWZ, c).3 ocenę zgodności , certyfikat zgodności potwierdzające że środki

transportu użyte do realizacji zamówienia odpowiadają Polskim Normom przenoszącym europejskie normy

zharmonizowane (PN-EN 1789+A2:2011P), c).4 ocenę zgodności , certyfikat zgodności potwierdzające że środki

transportu użyte do realizacji zamówienia odpowiadają warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), c).5 aktualne zezwolenie na wykonywanie

krajowego drogowego przewozu osób wydane przez właściwy organ. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie

drogowym (Dz. U. z 2019.poz.2140 ze zm.) c).6 opinię/decyzję/protokół Kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

dotyczącej Bazy transportu oraz zgłoszonych ambulansów potwierdzające Spełnienie warunków sanitarno-

epidemiologicznych Bazy Transportu i Ambulansów c).7 zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na

użytkowanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym – zgodnie z ustawą/prawem o

ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) 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: Nie Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-08,

godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/788d4b4c-8f84-4c9c-960a-be5...

2 z 3 2020-07-01, 14:11



2020-07-09, godzina: 09:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZALĄCZNIK I

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 1) 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:1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki,

województwo łódzkie są usługi transportu pacjentów Szpitala (przewóz pacjentów Szpitala, pozostawanie w

gotowości do wykonywania tego przewozu oraz zabezpieczenie łączności bezprzewodowej) o rodzajach,

właściwościach i ilościach szczegółowo opisane w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ) w szczególności: Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 1A, formularz ofertowy- załącznik 1B. na

terenie całego kraju, świadczenie każdorazowej usługi transportu sanitarnego będzie realizowane na podstawie

telefonicznego zlecenia czynnego przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia – także w niedziele, święta i dni wolne

od pracy. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8,60130000-8 3) Wartość części zamówienia(jeżeli

zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: 17 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin płatności 40,00 Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 1) 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:1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m.

łódzki, województwo łódzkie są usługi transportu pacjentów Szpitala (przewóz pacjentów Szpitala, pozostawanie w

gotowości do wykonywania tego przewozu oraz zabezpieczenie łączności bezprzewodowej) o rodzajach,

właściwościach i ilościach szczegółowo opisane w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ) w szczególności: Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 1A, formularz ofertowy- załącznik 1B. na

terenie całego kraju, świadczenie każdorazowej usługi transportu sanitarnego będzie realizowane na podstawie

telefonicznego zlecenia czynnego przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia – także w niedziele, święta i dni wolne

od pracy. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8,60130000-8 3) Wartość części zamówienia(jeżeli

zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: 17 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin płatności 40,00
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