
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: Świadczenie usług transportu sanitarnego

na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, krajowy numer

identyfikacyjny 1102681500000, ul. ul. Stępińska 19/25 , 00-739 Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie, zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozdział VI SIWZ. Składanie ofert odbywa sie za

posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo

pocztowe, osobiscie, za posrednictwem posłanca

Adres:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stepinska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny

pok. 106 (Kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportu sanitarnego

na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Numer referencyjny: 33/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) 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: 1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Usługi transportu sanitarnego

pacjentów karetką typu S, P, T a) Zadanie nr 1 - Usługi transportu sanitarnego karetką typu S z

zespołem specjalistycznym, b) Zadanie nr 2 - Usługi transportu sanitarnego karetką typu P z zespołem

podstawowym c) Zadanie nr 3 - Usługi transportu sanitarnego pacjentów karetką typu T transportową

UWAGA !!! Zamawiający zastrzega jednak obowiązek składania oferty przez Wykonawcę na całość

usługi w ramach wszystkich części. 1.3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Zadanie nr 1 - Usługi

transportu sanitarnego karetką typu S z zespołem specjalistycznym a) Transport sanitarny karetką typu
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S z zespołem specjalistycznym (w skład którego wchodzą co najmniej 3 osoby uprawnione do

wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz, pielęgniarka lub ratownik

medyczny) -zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym

Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1868). b) W skład zespołu, o którym mowa wchodzi

kierowca, w przypadku, gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie posiada prawa

jazdy kat. B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.). Kierowca musi spełniać wymagania w

stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 ustawy z dnia 5

stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904, 1241, 1579 z późn. zm.). c)

Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego,

spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie

normy zharmonizowane. d) Usługi transportu sanitarnego muszą spełniać wymogi Narodowego

Funduszu Zdrowia, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r.

poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.). e) Zakres

świadczonej usługi: transport sanitarny pomiędzy Zamawiającym, a innymi Zakładami Opieki

Zdrowotnej/Sp. z o.o. świadczony całodobowo (w dni robocze, w dni ustawowo wolne od pracy oraz

w dni świąteczne). f) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu

zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ. 2) Zadanie nr 2 - Usługi transportu sanitarnego

karetką typu P z zespołem podstawowym a) Transport sanitarny karetką typu P z zespołem

podstawowym (w skład którego wchodzą co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania

medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka lub ratownik medyczny) -zgodnie z art. 36

ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z

2016 poz. 1868). b) W skład zespołu, o którym mowa wchodzi kierowca, w przypadku, gdy żaden z

członków zespołu ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kat. B oraz nie spełnia

warunków, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z

2017 r. poz. 128 z późn. zm.). Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących

pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o

kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904, 1241, 1579 z późn. zm.). c) Zespół

ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego,

spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie

normy zharmonizowane. d) Usługi transportu sanitarnego muszą spełniać wymogi Narodowego

Funduszu Zdrowia, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r.

poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
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finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.). e) Zakres

świadczonej usługi: transport sanitarny pomiędzy Zamawiającym, a innymi Zakładami Opieki

Zdrowotnej/Sp. z o.o., oraz pomiędzy Zamawiającym, a miejscem przebywania pacjentów świadczony

w godzinach 16.00-8.00 w dni robocze oraz całodobowo (w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy

oraz w dni świąteczne). f) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie

przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ. 3) Zadanie nr 3 - Usługi transportu

sanitarnego pacjentów karetką typu T transportową a) Transport sanitarny karetką transportową typu T

z zespołem (w skład którego wchodzi kierowca lub kierowca i sanitariusz). b) Kierowca musi spełniać

wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904, 1241, 1579 z

późn. zm.). c) Kierowcy obsługujący pojazdy muszą posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu w

zakresie pierwszej pomocy medycznej. d) Sanitariusz musi posiadać kwalifikacje sanitariusza zgodne

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od

pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2011

r. Nr 151 poz. 896). e) Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek

transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach

przenoszących europejskie normy zharmonizowane. f) Usługi transportu sanitarnego muszą spełniać

wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

g) Zakres świadczonej usługi: transport sanitarny pomiędzy Zamawiającym, a innymi Zakładami

Opieki Zdrowotnej/Sp. z o.o., oraz pomiędzy Zamawiającym, a miejscem przebywania pacjentów

świadczony w godzinach 16.00-8.00 w dni robocze oraz całodobowo (w soboty i w dni ustawowo

wolne od pracy oraz w dni świąteczne). h) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w

„Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ. 1.4. Pełny zakres

przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy określony jest w: 1) „Opisie przedmiotu

zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ; 2) „Formularzu asortymentowo-cenowym”,

stanowiącym załącznik nr 3B – S, P , T do SIWZ; 3) „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4

do SIWZ. 1.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu

zamówienia w zakresie - maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia

podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy. 1.6. Zamawiający

zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i

wyszczególnionego w Załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/

całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji,
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a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. Zmiany te nie mogą powodować

zwiększenia łącznej wartości umowy brutto, na jaką została zawarta 1.7. W zakresie poszczególnych

elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów

wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza

składanie ofert równoważnych. 1) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która

przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem

lub pochodzeniem. 2) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod

względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego

w SIWZ. 3) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia

równoważność oferowanych produktów. 1.8. Zamawiający przewiduje stawianie w niżej

wymienionym zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),

o których mowa w art. 29 ust. 3 a ww. ustawy: 1) Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje

się, iż zatrudni na umowę o pracę min. 3 osoby, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., skierowane do

wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności tj.: kierowania pojazdami

świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego, na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2)

Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o

których mowa w pkt 1) i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie

wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1) tj. dokumenty potwierdzające

zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego np.

zanonimizowaną kopie umowy o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy itp.): a) Wykonawca

zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji Umowy wykonywane przez osoby

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). b) Oświadczenie własne Wykonawcy/Podwykonawcy o

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności powinno zawierać

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 3)

Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonaniu

przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1) może podjąć decyzję o przeprowadzeniu
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kontroli poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na każde

wezwanie Zamawiającego, przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt 2), potwierdzających

spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1). Przedstawienie dowodów,

o których mowa w pkt 2) nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym

niż 3 dni robocze. 4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania

Umowy, jako załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy/Podwykonawcy)

dotyczące czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i

potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1). 5) W przypadku, gdy wynik kontroli

PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku o którym mowa w pkt 1), bądź

Wykonawca nie przedstawi dokumentów o których mowa w pkt 2) lub przedłożone dokumenty nie

potwierdzają postawionego warunku o którym mowa w pkt 1) Zamawiający naliczy kary umowne,

których wysokość została określona w „Projekcie umowy”. 6) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca

zobowiązał podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) oraz do

dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli

podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami

umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do

podwykonawców. 7) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie

na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz

Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)
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II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  12  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał kompetencje lub

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej polegające na: a) posiadaniu wpisu

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy o

działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1638) prowadzonego przez

właściwego Wojewodę;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia, wynikającą z aktualnego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22

grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność

leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654) na kwotę gwarantowaną w wysokości nie mniejszej

niż wynikające z ww. Rozporządzenia lub w przypadku braku takiego dokumentu (polisy) złożył,

zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy P.z.p. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie,

że najpóźniej Wykonawca w dniu zawarcia umowy będzie posiadał taką polisę; Jeżeli z

uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=037e0...

9 z 22 2018-04-10, 08:43



dokumentów dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez

Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy P.z.p.;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i

doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w wykonywaniu:

• min. 3 usług świadczenia transportu sanitarnego, w tym min. 1 usługi polegającej na świadczeniu

usługi transportu sanitarnego karetką typu S trwającej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy

oraz min. 1 usługi polegającej na świadczeniu usługi transportu sanitarnego karetką typu P

trwającej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy oraz min. 1 usługi polegającej na

świadczeniu usługi transportu sanitarnego karetką typu T trwającej nieprzerwanie przez okres min.

12 miesięcy, o wartości min. 25 000,00 zł brutto każda; 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 lub są

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

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

przedstawił dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia narzędzia, wyposażenie zakładu

lub urządzenia techniczne w niżej wymienionym zakresie, wraz z informacją o podstawie

dysponowania tymi zasobami: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi środkami transportu przystosowanym

do transportu sanitarnego, w tym w zakresie minimalnej wymaganej liczby pojazdów: • dla Zadania

nr 1 - co najmniej 2 pojazdy - karetki specjalistyczne typu „S” nie starsze niż z 2013 roku, zgodne z

„Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ, wraz z podaniem: ich

marki, modelu, roku produkcji, numeru rejestracyjnego, daty ważności przeglądu, daty ważności

polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania zaświadczenia spełnienia przez wykazane karetki

sanitarne wymogów normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdej z

wymaganych karetek, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi karetkami; • dla

Zadania nr 2 - co najmniej 2 pojazdy - karetki podstawowe typu „P” nie starsze niż z 2013 roku,,
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zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ, wraz z

podaniem: ich marki, modelu, roku produkcji, numeru rejestracyjnego, daty ważności przeglądu,

daty ważności polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania zaświadczenia spełnienia przez wykazane

karetki sanitarne wymogów normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla

każdej z wymaganych karetek, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi karetkami; •

dla Zadania nr 3 - co najmniej 2 pojazdy - karetka transportowa typu „T” nie starsze niż z 2013

roku,, zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ, wraz z

podaniem: ich marki, modelu, roku produkcji, numeru rejestracyjnego, daty ważności przeglądu,

daty ważności polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania zaświadczenia spełnienia przez wykazane

karetki sanitarne wymogów normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla

każdej z wymaganych karetek, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi karetkami;

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: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca

nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na

realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia

następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków

udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń

lub dokumentów: 1) W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej

działalności zawodowej: a) wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o

którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2016 r.

poz. 1638) prowadzonego przez właściwego Wojewodę; 2) dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wynikającą z aktualnego

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego

ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz.

654) na kwotę gwarantowaną w wysokości nie mniejszej niż wynikające z ww. Rozporządzenia lub

w przypadku braku takiego dokumentu (polisy), zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy P.z.p. złożenia

oświadczenia, że najpóźniej Wykonawca w dniu zawarcia umowy będzie posiadał taką polisę; a)

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
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dokumentów dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez

Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy P.z.p.; 3) Wykazu usług

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w

zakresie: • min. 3 usług świadczenia transportu sanitarnego, w tym min. 1 usługi polegającej na

świadczeniu usługi transportu sanitarnego karetką typu S trwającej nieprzerwanie przez okres min.

12 miesięcy oraz min. 1 usługi polegającej na świadczeniu usługi transportu sanitarnego karetką

typu P trwającej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy oraz min. 1 usługi polegającej na

świadczeniu usługi transportu sanitarnego karetką typu T trwającej nieprzerwanie przez okres min.

12 miesięcy, o wartości min. 25 000,00 zł brutto każda; 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 lub są

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

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Wykaz dostępnych Wykonawcy w celu

wykonania zamówienia odpowiednich środków transportu przystosowanych do transportu

sanitarnego, w tym w zakresie minimalnej wymaganej liczby pojazdów: Zamawiający uzna

warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował

odpowiednimi środkami transportu przystosowanym do transportu sanitarnego, w tym w zakresie

minimalnej wymaganej liczby pojazdów: a) dla Zadania nr 1 - co najmniej 2 pojazdy - karetki

specjalistyczne typu „S” nie starsze niż z 2013 roku, zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia”

stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ, wraz z podaniem: ich marki, modelu, roku produkcji,

numeru rejestracyjnego, daty ważności przeglądu, daty ważności polisy ubezpieczeniowej oraz

posiadania zaświadczenia spełnienia przez wykazane karetki sanitarne wymogów normy PN-EN

1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdej z wymaganych karetek, wraz z

informacją o podstawie do dysponowania tymi karetkami; b) dla Zadania nr 2 - co najmniej 2

pojazdy - karetki podstawowe typu „P” nie starsze niż z 2013 roku,, zgodne z „Opisem przedmiotu

zamówienia” stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ, wraz z podaniem: ich marki, modelu, roku

produkcji, numeru rejestracyjnego, daty ważności przeglądu, daty ważności polisy

ubezpieczeniowej oraz posiadania zaświadczenia spełnienia przez wykazane karetki sanitarne

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=037e0...

13 z 22 2018-04-10, 08:43



wymogów normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdej z wymaganych

karetek, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi karetkami; c) dla Zadania nr 3 - co

najmniej 2 pojazdy - karetka transportowa typu „T” nie starsze niż z 2013 roku,, zgodne z „Opisem

przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ, wraz z podaniem: ich marki,

modelu, roku produkcji, numeru rejestracyjnego, daty ważności przeglądu, daty ważności polisy

ubezpieczeniowej oraz posiadania zaświadczenia spełnienia przez wykazane karetki sanitarne

wymogów normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdej z wymaganych

karetek, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi karetkami;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

5. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia

warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca będzie

zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: dokumentów dotyczących

podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w

postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 6. Jeżeli Wykonawca

nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p., oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. lub

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w

terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Jeżeli jest to niezbędne do

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może

na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub

dokumentów. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 1) pkt 1 – składa
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dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości, 9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1) , powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 9 stosuje się. 11. W

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Wykonawca nie jest obowiązany do

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy P.z.p., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące

tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r.

poz. 352). 13. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale Wykonawca zobowiązany jest

złożyć na pisemne żądanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy P.z.p.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 2f

ustawy P.z.p. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku

nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.

25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy P.z.p. przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy P.z.p., przewiduje

możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca,

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. Wraz z Ofertą

powinny być złożone: 1) oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. - załącznik

Nr 2 do SIWZ, 2) Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik Nr 3B – S, P , T do SIWZ, 3)

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać

przedmiotowe pełnomocnictwo; 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty

(oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza, względnie do

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać

w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014, poz. 114 oraz z 2016 poz. 352), a

Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z

dokumentów złożonych wraz z ofertą; 5) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli

dotyczy przedmiotu zamówienia; 6) inne dokumenty i/lub oświadczenia wskazane w niniejszej

Specyfikacji jako konieczne do załączenia do Oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
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Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jak również

warunki takich zmian Zamawiający określił w Projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ

(Załącznik Nr 4 do SIWZ).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-19, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=037e0...

21 z 22 2018-04-10, 08:43



sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje

zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.

Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN. Zamawiający nie zastrzega obowiązku

osobistego wykonania przez Wykonawcę: prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach

zamówienia na dostawy, zgodnie z art. 36 a ust. 2 pkt. 2) ustawy P.z.p. Zamawiający żąda, aby

Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

Podwykonawcom oraz podał nazwy firm Podwykonawców, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy P.z.p.

Zamawiający nie stawia żądania określonego w art. 25a ust. 5 ustawy P.z.p., aby Wykonawca, który

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o

Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. Zamawiający nie

przewiduje rozliczeń w walutach obcych, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 6) ustawy P.z.p.

Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań związanych z realizacja zamówienia dotyczących

zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 ww. ustawy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu

kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4

ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie stawia wymogu ani nie przewiduje

możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy P.z.p. W sytuacji sprzeczności

postanowień SIWZ, wyjaśnień do SIWZ lub modyfikacji SIWZ w stosunku do ustawy Prawo

zamówień publicznych, zastosowanie maja przepisy ustawy P.z.p.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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