
Nr referencyjny  TZ.372.99.2018                                                         Zielona Góra, dnia 29.03.2019 r.

ZAWIADOMIENIE 

o udzieleniu wyjaśnień treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2, zmianie treści SIWZ oraz
zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający niniejszym informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr  referencyjny:  TZ.372.99.2018 – prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego
jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, transport na dializoterapię, konsultacje i badania
diagnostyczne,  przekazanie  pacjenta  do  innego  podmiotu  leczniczego,  transport  do  domu),materiałów
biologicznych  (krwi  i  materiałów  krwiopochodnych,  materiału  biologicznego  do  badań),zespołu  ds.
transplantacji,  narządów,  transportu  zaopatrzeniowego  Szpitala  oraz  innych  wynikających  z  działalności
Zamawiającego przez 7 dni w tygodniu, wniesiono następujące pytania: 

Pytanie 1 

Proszę  o  informację  jaka  obecnie  jest  ilość  pacjentów  dializowanych.  Informacja  ta  jest  niezbędna  do
prawidłowego skalkulowania stawki. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w miesiącu lutym 2019 roku ilość pacjentów dializowanych to 88 osób.

 

Pytanie nr 2

Jakie  przepisy  zdaniem  Zamawiającego  wymagają  do  realizacji  transportu  sanitarnego  licencji  na  transport
drogowy osób?

Odpowiedź:  Zamawiający informuje,  że dokonuje modyfikacji  warunków udziału w postępowaniu w zakresie
kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej .  Zamawiający  zmienia  w  tym
zakresie zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Jeśli Zamawiający uznaje, że transport osób dializowanych jest transportem osobowym wymagającym licencji (kod
60  11  20  00  –  6  Usługi  w  zakresie  publicznego  transportu  drogowego  ),  nie  zaś  transportem  sanitarnym
wyłączonym z działania ustawy o transporcie drogowym (60 13 00 00 – 8 ), to jaką stawkę vat Zamawiający uznaje
za właściwą do realizacji usługi (8% czy zwolnione z vat)?

Odpowiedź:   Zamawiający  wprowadza  zmianę  w  SIWZ  poprzez  usunięcie  kodu  CPV  60  11  20  00  –  6.
Zamawiający zmienia w tym zakresie zapisy SIWZ.

W konsekwencji udzielenia odpowiedzi na pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujący
sposób: 

1. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział III SIWZ 

Zamawiający usuwa zapis: „60 11 20 00 – 6  Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego”

2. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIII SIWZ pkt 3.1.

Zamawiający  usuwa zapis:  „Warunek  zostanie  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  posiada  "licencję  na
wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego  w  zakresie  przewozu  osób  pojazdem  samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą"”

3.  Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIII SIWZ pkt 4.4. „- w celu wykazania
spełniania warunku z pkt 3.1.: 4.4.1.”
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Zamawiający usuwa zapis:

b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada „licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą".

4. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIX SIWZ pkt 1.2.

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 04.04.2019  r. o godzinie 10:30

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 16.04.2019 r. o godzinie 10:30

5. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 1.

Było: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 04.04.2019 r. do godziny 10:30.

Jest: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 16.04.2019 r. do godziny 10:30. 

6. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 2.

Było:  Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im.  Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 w pokoju nr 201 (sekretariat, bud.
A-administracja), nie później niż do 04.04.2019 r. do godziny 11:00.

Jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 w pokoju nr 201 (sekretariat, bud. A-administracja),
nie później niż do 16.04.2019 r. do godziny 11:00.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  w celu
dokonania korekty zmienia treść SIWZ w następujący sposób:  

1. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 19

Zamawiający wprowadza:

19.2.  W  celu  świadczenia  usług  objętych  umową  Wykonawca  zobowiązany  jest do  posiadania  wszelkich
niezbędnych  licencji oraz zezwoleń dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Prezes Zarządu

Marek Działoszyński

podpis na oryginale
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