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Wałbrzych, dnia 29 stycznia 2019 r.
DZPZ-530-Zp/1/PN-1/19

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług transportu sanitarnego oraz
transportu pacjentów dializowanych do i/lub ze Stacji Dializ dla Specjalistycznego
Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”– Zp/1/PN-1/19
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w
Wałbrzychu zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących punktach:
1. Punkt XI.A. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p lub
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa
ustawy p.z.p. otrzymuje brzmienie:

L.p

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Odpis 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.

2.

3.

4.

Posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z
uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie zaświadczenia właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Posiadanie zdolności zawodowych w zakresie usług odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usługą stanowiącym
przedmiot zamówienia:- na podstawie wykazu usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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 umowy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te umowy
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
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat
faks
centrala

74 64 89 600
74 64 89 746
74 64 89 742

ISO
9001

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentówoświadczenie 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
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. dla pakietu nr 1: realizowali co najmniej jedną umowę przez okres 24 miesięcy lub
dwie umowy po 12 miesięcy każda, polegające na świadczeniu usług transportu sanitarnego. Wartość zrealizowanych usług nie może
być niższa niż 500 000,00 zł. Dla pakietu nr 2: realizowali co najmniej jedną umowę przez okres 24 miesięcy lub dwie umowy po 12
miesięcy każda, polegające na świadczeniu usług transportu pacjentów dializowanych. Wartość zrealizowanych usług nie może być
niższa niż 500 000,00 zł.

5.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.

Oświadczenie, że osoby biorące bezpośredni udział w wykonywaniu przedmiotowej usługi zatrudnione przez Wykonawcę lub
podwykonawcę zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, 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 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629)
– Załącznik nr 7do SIWZ

7.

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

8.

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (dotyczy tylko pakietu nr 2).

Dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez
osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Wykonawcy. Oświadczenia powinny być oryginałami poświadczonymi (podpisanymi)
przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku realizacji zadania przy udziale
podwykonawcy/ców Zamawiający żąda przed zawarciem umowy od Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, umowy z podwykonawcą/cami wraz z oświadczeniem (JEDZ) o braku
przesłanek do wykluczenia z postępowania.

2. Załącznik nr 3a do SIWZ
a. §4 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca gwarantuje, że najstarszy pojazd przeznaczony do realizacji nie jest
starszy niż ....... lat.
b. w §4 dodaje pkt 14 o następującej treści:
Wymagania określone w §2 ust. 2-5, §3 i § 4 ust. 1-13 dotyczą podwykonawców, o ile
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamowienia podwykonawcy.
c. §8 ust. 2 pkt a. otrzymuje brzmienie:
spóźnienia powodujące dezorganizację pracy Szpitala (powyżej 20 minut)
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3. Załącznik nr 3b do SIWZ
a. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych do i
ze Stacji Dializ we wszystkie dni tygodnia w godzinach ustalonych na podstawie potrzeb
pacjentów (wg. harmonogramu).
b. w §4 dodaje ust. 14 o następującej treści:
Wymagania określone w §2 ust. 1 , §3 i § 4 ust. 1-13 dotyczą podwykonawców, o ile
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamowienia podwykonawcy.
c. W §9 ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie:
spóźnienia powodujące dezorganizację pracy Stacji Dializ (powyżej 20 minut)
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