
Ogłoszenie nr 540137045-N-2020 z dnia 27-07-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 562452-N-2020

Data: 17/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny

11026815000000, 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/zamowienia-publiczne

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: "Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala

Czerniakowskiego sp. z o.o."

W ogłoszeniu powinno być: "Świadczenie usług transportu medycznego i sanitarnego na

potrzeby Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o."

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 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. Transport sanitarny karetką typu 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 roku o Państwowym

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 z późn. zm.). 2. 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

systemu lub ratownik medyczny) - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o Państwowym

Ratownictwie Medycznym. 3. Transport sanitarny karetką transportową typu T z zespołem (w

skład którego wchodzi kierowca lub kierowca i sanitariusz).

W ogłoszeniu powinno być: 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: Pakiet nr 1 Zadanie I: Transport medyczny karetką typu 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 roku o Państwowym

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 z późn. zm.). Pakiet nr 1 Zadanie II:

Transport medyczny karetką typu P z zespołem podstawowym (w skład którego wchodzą co

najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym

pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o

Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pakiet nr 2: Transport sanitarny karetką

transportową typu T z zespołem (w skład którego wchodzi kierowca lub kierowca i
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sanitariusz).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych w wykonywaniu: co najmniej 3 usług obejmujących transport

sanitarnego osób, w t: a) co najmniej 1 usługi polegającej na świadczeniu usługi transportu

sanitarnego karetką typu S trwającej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy i; b) co

najmniej 1 usługi polegającej na świadczeniu usługi transportu sanitarnego karetką typu P

trwającej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy i; c) co najmniej 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, 2. 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 na czas

realizacji zamówienia odpowiednimi środkami transportu przystosowanym do transportu

sanitarnego, w tym w zakresie minimalnej wymaganej liczby pojazdów, tj.: a) co najmniej 2

pojazdami - karetki specjalistyczne typu „S” wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015

roku, zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ,
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b) co najmniej 2 pojazdami - karetki podstawowe typu „P” wyprodukowane nie

wcześniej niż w 2015 roku zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym

załącznik nr 3A do SIWZ, c) co najmniej 2 pojazdami - karetki podstawowe typu „T”

wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 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 1789:2008 – „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:

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych w wykonywaniu: co najmniej 2 usług obejmujących

transport medyczny oraz co najmniej 1 usługi obejmującej transport sanitarny osób, w

tym: a SIWZ) w zakresie pakietu 1: co najmniej 1 usługi polegającej na świadczeniu

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

miesięcy oraz co najmniej 1 usługi polegającej na świadczeniu usługi transportu

sanitarnego karetką typu P trwającej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy; b

SIWZ) w zakresie pakietu 2: co najmniej 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
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dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2. 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 na czas realizacji zamówienia odpowiednimi środkami transportu

przystosowanym do transportu sanitarnego, w tym w zakresie minimalnej wymaganej

liczby pojazdów, tj.: a SIWZ) w zakresie pakietu 1: co najmniej 2 pojazdami - karetki

specjalistyczne typu „S”, zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym

załącznik nr 3A do SIWZ oraz co najmniej 2 pojazdami - karetki podstawowe typu

„P”, zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 3A do

SIWZ, b SIWZ) w zakresie pakietu 2: co najmniej 2 pojazdami - karetki podstawowe

typu „T, 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

1789:2008 – „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:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat

wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.1. Wykonawca jest

zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 złotych (słownie: sześć

tysięcy złotych 00/100). 1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na

rachunek w Banku PKO BP S.A. O/Warszawa nr 74 1020 1042 0000 8302 0276 1179,

jako tytuł przelewu wskazując: „Wadium w postępowaniu nr 29/2020”. 1.3. Wadium
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musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących

formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu w postaci przelewu na

rachunek bankowy wskazany powyżej; 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359). 1.4.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w

pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, który

nie wniesie wadium w wymaganej w postępowaniu wysokości, we wskazanej

formie lub formach, zostanie wykluczony z postępowania. Pełny zakres informacji

na temat wadium znajduje się z rozdz. XVI. SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium

w wysokości: a) pakiet nr 1 - 3 100,00 złotych (słownie: trzy tysiące sto złotych

00/100); b) pakiet nr 1 - 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych

00/100). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w Banku PKO

BP S.A. O/Warszawa nr 74 1020 1042 0000 8302 0276 1179, jako tytuł przelewu

wskazując: „Wadium w postępowaniu nr 29/2020”. Wadium musi być wniesione

przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od

wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu w postaci przelewu na rachunek bankowy

wskazany powyżej; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359). Wadium musi obejmować cały okres

związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej w

postępowaniu wysokości, we wskazanej formie lub formach, zostanie wykluczony z

postępowania. Pełny zakres informacji na temat wadium znajduje się z rozdz. XVI.

SIWZ.
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II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 1 Nazwa: Pakiet Nr 1

Zadanie I: Usługi transportu medycznego karetką typu S z zespołem

specjalistycznym 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:

Transport medyczny karetką typu 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 roku o Państwowym

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 z późn. zm.). 2) Wspólny

Słownik Zamówień(CPV): 34114100-0; 34114122-0; 34144200-0 3) Wartość

części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto oferty 100,00 6)

INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 1 Zadanie II:

Usługi transportu medycznego karetką typu P z zespołem podstawowym 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: Transport medyczny karetką

typu P z zespołem podstawowym (w skład którego wchodzą co najmniej 2 osoby

uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym

pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 34114100-0; 34114122-0; 34144200-0 3) Wartość części

zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria

oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto oferty 100,00 6) INFORMACJE

DODATKOWE: Część nr: 3 Nazwa: Pakiet Nr 2: Usługi transportu sanitarnego

pacjentów karetką typu T transportową 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: Transport sanitarny karetką transportową typu T z

zespołem (w skład którego wchodzi kierowca lub kierowca i sanitariusz). 2)

Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34114100-0; 34114122-0; 34144200-0 3)

Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data

zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto oferty

100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/60160d41-bcc4-4e18-942a-864...
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