Jastrzębie - Zdrój, 30.11.2017 r.

BZP.38.382-42……...17
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usługi transportu (BZP.38.382-42.17).
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 30.11.2017 r.
Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a oraz 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wprowadza do SIWZ
następujące zmiany:
W związku z powyŜszymi zmianami Zamawiający zmienia w treści SIWZ, następujące
zapisy:
a) w SIWZ na stronie 1 usuwa zapis:
Załącznik nr 9 – Wykaz pojazdów
b) w pkt. 5.1. 3) SIWZ z zapisu:
3) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym:
a) w przypadku złoŜenia oferty na Pakiet 1, Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie
dysponował:
 co najmniej 1 pojazdem przeznaczonym do transportu sanitarnego pacjentów (dzieci o masie
4,5 kg i powyŜej do 18 roku Ŝycia) z zespołem lekarskim, spełniającym cechy techniczne
i jakościowe
określone
w polskich
Normach
przenoszących
europejskie
normy
zharmonizowane odpowiadające środkom transportu typu C – ambulans drogowy
skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposaŜony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 70/2015/DSOZ z dnia 16 października 2015 r.
przeznaczony do transportu pacjentów, który to zostały wyprodukowany nie wcześniej niŜ
w 2007 roku;
b) w przypadku złoŜenia oferty na Pakiet 2, Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie
dysponował:
 co najmniej 1 pojazdem przeznaczonym do przewozu materiałów biologicznych,
transplantacyjnych, tj. karetka typu „TB” lub „T” – ambulans, skonstruowany zgodnie z
normą PN-EN 1789 i wyposaŜony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11
grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają
pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 2013 r. poz. 5), który to
zostały wyprodukowane nie wcześniej niŜ w 2006 roku;
c)

w przypadku złoŜenia oferty na Pakiet 3, Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie
dysponował:
 co najmniej 1 pojazdem przeznaczonym do transportu osób - spełniającym w szczególności
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (tekst
jednolity DZ. U. z 2016 r. poz. 2022).

d) w przypadku złoŜenia oferty na Pakiet 4, Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie
dysponował:
 co najmniej 1 pojazdem przeznaczonym do transportu pacjenta dializowanego w pozycji
leŜącej z opieką – karetką typu „T”, spełniającą cechy techniczne i jakościowe określone w
polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane odpowiadające
środkom transportu typu A2) – ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN
1789 i wyposaŜony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr
70/2015/DSOZ z dnia 16 października 2015 r. do transportu pacjentów, który to został
wyprodukowany nie wcześniej niŜ w 2013 roku;
 co najmniej 3 pojazdami przeznaczonymi do transportu pacjenta dializowanego bez opieki
pojazdami specjalistycznymi typu „bus 9-cio osobowy”, spełniającymi wymogi konieczne do
transportu osób niepełnosprawnych, które to zostały wyprodukowane nie wcześniej niŜ w
2016 roku;
UWAGA: Spełnieniem warunku będzie wykazanie przez Wykonawcę tylu pojazdów na ile
pakietów składa ofertę o ilości pojazdów odpowiadających tym pakietom.
W celu weryfikacji spełnienia powyŜszego warunku przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest wykazać wyraźnie, do którego pakietu poszczególne pojazdy mają
odniesienie.

Na zapis:
b) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym: Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeŜeli Wykonawca wraz z
ofertą przełoŜy podpisane oświadczenie o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ.
c) w pkt. 6 SIWZ usuwa zapis 6.2. a pkt. 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. przyjmują kolejno numerację: 6.2., 6.3.,
6.4., 6.5.
d) w pkt. 8.10. SIWZ z zapisu:
„Świadczenie usługi transportu sanitarnego”
(BZP.38.382-42.17)

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 01.12.2017 r. godz. 10:30”
Na zapis:

„Świadczenie usługi transportu sanitarnego”
(BZP.38.382-42.17)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 08.12.2017 r. godz. 10:30”
e) w pkt. 16.1. SIWZ z zapisu:
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1,
na I piętrze, do dnia 01.12.2017 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 12. SIWZ.
Na zapis:
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1,
na I piętrze, do dnia 08.12.2017 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 12. SIWZ.
f) w pkt. 16.4. SIWZ z zapisu:
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w
dniu 01.12.2017 r., o godzinie 10:30.

Na zapis:
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w
dniu 08.12.2017 r., o godzinie 10:30.
g) w Załączniku nr 8 do SIWZ w pkt C. dodaje pkt 7:
7. Zamówienie realizowane będzie przy uŜyciu pojazdów i/lub karetek spełniających
wymagania określone przez Zamawiającego w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA.
W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4a
Ustawy Pzp zmianie ulega równieŜ Ogłoszenie o zamówieniu, a takŜe na podstawie art. 12a
Ustawy Pzp, Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia
zmian w ofertach, tj. do dnia 08.12.2017 r., godziny 10:00.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- SIWZ po zmianach z dnia 30.11.2017r.
- Formularz ofertowy Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach z dnia 30.11.2017r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 30.11.2017 r.

Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyŜsze informacje naleŜy
traktować jako integralną część SIWZ.

Z powaŜaniem
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