
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.wsz-skier.pl 

 

Skierniewice: Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu pacjentów na 

dializoterapie zamieszkałych na obszarze obsługiwanym przez Stacje Dializ WSZ im. 

Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 

Numer ogłoszenia: 48682 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach , ul. Rybickiego 

1, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8340821, 046 8340757, faks 046 8340821. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsz-skier.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług 

transportowych w zakresie przewozu pacjentów na dializoterapie zamieszkałych na obszarze 

obsługiwanym przez Stacje Dializ WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług 

transportowych w zakresie przewozu pacjentów na dializoterapie zamieszkałych na obszarze 

obsługiwanym przez Stacje Dializ WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

http://www.wsz-skier.pl/


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym 

postępowaniu. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży 

aktualny i ważny na dzień składania ofert dokument potwierdzający posiadanie 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności: koncesję 

, zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób. W przypadku gdy zezwolenie lub licencja nie jest wymagana - 

Wykonawca składa oświadczenie o braku obowiązku posiadania dokumentu, o 

którym mowa wyżej. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje minimum 

3 pojazdami przeznaczonymi do transportu osób. Co najmniej jeden 

deklarowany pojazd musi umożliwiać przewóz osób na wózkach inwalidzkich. 

Dodatkowo jeden pojazd musi posiadać miejsce dla osoby transportowanej w 

pozycji leżącej (dopuszcza się, aby był to pojazd, który posiada tylko miejsce 

dla osoby transportowanej w pozycji leżącej). Pojazdy przystosowane do 

przewozu osób niepełnosprawnych muszą być wyposażone w szczególności: w 

windę lub podjazd/najazd dla wózków inwalidzkich, posiadać mocowanie 

wózka inwalidzkiego w pojeździe uniemożliwiające jego przemieszczanie w 

trakcie jazdy, pojazdy wyposażone w ogrzewanie i klimatyzację przestrzeni 

pasażerskiej. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób 

niepełnosprawnych musi spełniać wszystkie wymagania dla tego typu 

pojazdów , określone w odrębnych przepisach i być zarejestrowany jako 

pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Wyposażenie i 

części tego pojazdu muszą posiadać stosowne homologacje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku 

Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz pojazdów przeznaczonych do 

realizacji niniejszej usługi z ich opisem wg wzoru załącznika nr 7 siwz . 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca składający ofertę 

wykaże , iż dysponuje minimum 4 kierowcami posiadającymi kwalifikacje 

zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia będącego przedmiotem 

niniejszego postępowania , a osoby te posiadają aktualne na dzień składania 

ofert zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy medycznej. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca 

składa wraz z ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, tj. minimum 4 kierowców wraz z podaniem informacji na temat 

ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru siwz - 

załącznik nr 6 siwz. Dodatkowo Wykonawca załącza kserokopie potwierdzone 

za zgodność z oryginałem aktualnych dokumentów tych osób 

potwierdzających odbycie przeszkolenia z udzielania pierwszej pomocy 

medycznej. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust.1 - 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych - wg wzoru załącznika nr 2 SIWZ. 

Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg wzoru załącznika nr 1 SIWZ . Informacja o 

wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg wzoru załącznika nr 5 

SIWZ - jeśli dotyczy. Zobowiązanie podmiotów do oddania, do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg. wzoru załącznika nr 

8 siwz - jeśli dotyczy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Termin płatności - 5 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Przewiduje się następujące możliwości zmiany umowy : zmiana liczby osób dializowanych, 

zmiana zasad organizacji przewozów, zmiana formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, 

siedziby oraz podmiotów reprezentujących, pod warunkiem, że pod względem prawnym nie 

prowadzą one do zmian stron umowy, oraz zmiana telefonów kontaktowych, osób 

wyznaczonych do kontaktów, o których mowa w umowie, wydłużenie terminu realizacji 

umowy określonego w § 7 umowy, w sytuacji przedłużania się procedury wyboru 

wykonawcy na kolejny okres, z tym, że przedłużenie umowy nie może nastąpić na okres 



dłuższy niż 3 miesiące przy zachowaniu wartości umowy określonej w § 4 ust. 4 b, zmiana 

postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności tzw. siły wyższej tj. wydarzeń i 

okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, niezależnych od dobrej woli i intencji 

którejkolwiek ze stron umowy, które uniemożliwiają jednej ze stron wywiązanie się z 

postanowień zawartej umowy lub powodują rażącą stratę dla którejkolwiek ze stron umowy, 

wprowadzenie zmian, których nie można było przewidzieć lub zapobiec im w chwili zawarcia 

umowy, bez wprowadzenia których wykonanie umowy jest niemożliwe w całości lub w 

części przy zachowaniu należytej staranności, obniżenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na skutek obniżenia cen przez Wykonawcę, wprowadzenie zmian do załącznika 

nr 1 do umowy, w przypadku zmiany przez Zamawiającego harmonogramu transportu 

pacjentów na dializy wynikającej z bieżących potrzeb oraz zmian szacunkowej liczby osób 

dializowanych, wprowadzenie zmian do załącznika nr 4 do umowy w przypadku zmiany 

przez wykonawcę osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, chyba że 

Zamawiający wniesie sprzeciw do przedstawionego wykazu w terminie 14 dni od jego 

otrzymania, wprowadzenie zmian do załącznika nr 3 do umowy w przypadku zmiany przez 

wykonawcę pojazdów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, 

że zmiana musi być zgodna w min. zakresie z warunkiem udziału w postępowaniu 

określonym w SIWZ dla potencjału technicznego, chyba że Zamawiający wniesie sprzeciw 

do przedstawionego wykazu w terminie 14 dni od jego otrzymania, wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w następujących przypadkach: gdy zmianie ulegną stawki podatku od 

towarów i usług i zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy poprzez zwiększenie 

wymogów dotyczących środków transportu wraz z wyposażeniem, w przypadku zmiany 

przepisów, norm i zaleceń regulujących zasady transportu pacjentów dializowanych, w 

przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i 

warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i Zamawiającego 

skutkującej nie możliwością realizacji przedmiotu umowy, w przypadku powstania 

nadzwyczajnych okoliczności (nie będących siłą wyższą), grożących rażącą stratą, których 

strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, w przypadku wystąpienia niezgodności 

pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i lub SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.wsz-skier.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki 

Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 96-100 

Skierniewice pok. nr 19. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 15.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława 

Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96 - 100 Skierniewice SEKRETARIAT 

DYREKTORA NACZELNEGO. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

 
 


