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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 167632016 z dnia 20160218 r. Ogłoszenie o zamówieniu  Rybnik
Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny pacjentów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Rybniku w ilościach wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do
niniejszej SIWZ w podziale na 3...
Termin składania ofert: 20160229

Numer ogłoszenia: 19543  2016; data zamieszczenia: 26.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16763  2016 data 18.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44201 Rybnik,

woj. śląskie, tel. 032 4328138, fax. 032 4328169.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny pacjentów SP ZOZ Państwowego

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w ilościach wskazanych w formularzu cenowym

stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ w podziale na 3 pakiety: 1.1. Pakiet nr 1  Transport z

kierowcą i ratownikiem w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym

Ratownictwie Medycznym 1.2. Pakiet nr 2  Transport z zespołem podstawowym w rozumieniu art. 36

ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.

poz. 757) 1.3. Pakiet nr 3  Transport z zespołem specjalistycznym w rozumieniu ustawy wskazanej w pkt.

1.1. W zakres usług transportu sanitarnego pacjentów wchodzą: Pakiet nr 1  usługa transportu sanitarnego

pacjentów z kierowcą i ratownikiem dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na wezwanie

Zamawiającego. Uwaga: Czas świadczenia (godzina) liczona jest od momentu przyjazdu na miejsce

wezwania do momentu przybycia na miejsce wskazane w zleceniu natomiast odległość (km) przebyta

przez karetkę, liczona jest od miejsca, w którym pacjent zostaje przekazany do transportu, do miejsca

wskazanego w zleceniu. Transport odbywać się będzie pojazdami spełniającymi wymogi specjalistycznych

środków transportu sanitarnego, właściwie oznakowanymi, wyposażonymi w odpowiedni sprzęt zgodnie z

obowiązującymi przepisami. Osoby wykonujące usługę powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje zawodowe 2.2. Pakiet nr 2  usługa transportu sanitarnego pacjentów z zespołem

podstawowym dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na wezwanie Zamawiającego. Uwaga: Czas
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świadczenia (godzina) liczona jest od momentu przyjazdu na miejsce wezwania do momentu przybycia na

miejsce wskazane w zleceniu natomiast odległość (km) przebyta przez karetkę, liczona jest od miejsca, w

którym pacjent zostaje przekazany do transportu, do miejsca wskazanego w zleceniu. Transport odbywać

się będzie pojazdami spełniającymi wymogi specjalistycznych środków transportu sanitarnego, właściwie

oznakowanymi, wyposażonymi w odpowiedni sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby

wykonujące usługę powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 2.3. Pakiet nr 3 

usługa transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

na wezwanie Zamawiającego. Uwaga: Czas świadczenia (godzina) liczona jest od momentu przyjazdu na

miejsce wezwania do momentu przybycia na miejsce wskazane w zleceniu natomiast odległość (km)

przebyta przez karetkę, liczona jest od miejsca, w którym pacjent zostaje przekazany do transportu, do

miejsca wskazanego w zleceniu. Transport odbywać się będzie pojazdami spełniającymi wymogi

specjalistycznych środków transportu sanitarnego, właściwie oznakowanymi, wyposażonymi w odpowiedni

sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby wykonujące usługę powinny posiadać odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. W ramach usługi transportu zgodnie z pakietem nr 1 Wykonawca

zobowiązany jest do: 3.1. Odbioru pacjenta z oddziałuporadni oraz doprowadzenia lub ewentualnego

zniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 3.2. Transportu do i z badań oraz poradni na

terenie Szpitala oraz poza terenem (pracownie TK, konsultacje diagnostyczne, odwóz do miejsca

zamieszkania, itp.) 3.3. Pomocy pacjentom w czasie transportu, 3.4. W szczególnych przypadkach usługa

transportu może obejmować przewóz materiałów biologicznych i innych materiałów wykorzystywanych do

udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz przekazywanie dokumentacji medycznej. 3.5. Pozostawania do

dyspozycji dyspozytora transportu sanitarnego Zamawiającego, 3.6. Przestrzegania przepisów i procedur

wewnętrznych stosowanych u Zamawiającego. 3.7. Zapewnienia nadzoru merytorycznego prawidłowego

funkcjonowania zespołu oraz zachowania tajemnicy medycznej. 3.8. Ponoszenia odpowiedzialności

cywilnej za szkody przewozowe. Maksymalny czas oczekiwania na transport od momentu zgłoszenia do

przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego wynosi 30 minut. Usługa transportu sanitarnego

winna być wykonywana ambulansem drogowym typu A2 z wyposażeniem określonym w Polskich

Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, zgodnie z przepisami o Państwowym

Ratownictwie Medycznym (PNEN 1789:2008). Skład zespołu  2 osoby (kierowca i ratownik). Osoby

wchodzące w skład zespołu powinny posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

niezbędne do wykonywania usług objętych umową. W ramach usługi transportu zgodnie z pakietem nr 2

Wykonawca zobowiązany jest do: 4.1. Odbioru pacjenta z oddziału/poradni oraz doprowadzenia lub

ewentualnego zniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 4.2. Transportu do i z badań oraz

poradni na terenie Szpitala oraz poza terenem (pracownie TK, konsultacje diagnostyczne, odwóz do

miejsca zamieszkania, itp.) 4.3. Pomocy pacjentom w czasie transportu, 4.4. W szczególnych

przypadkach usługa transportu może obejmować przewóz materiałów biologicznych i innych materiałów

wykorzystywanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz przekazywanie dokumentacji medycznej.

4.5. Pozostawania do dyspozycji dyspozytora transportu sanitarnego Zamawiającego, 4.6. Przestrzegania
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przepisów i procedur wewnętrznych stosowanych u Zamawiającego. 4.7. Zapewnienia nadzoru

merytorycznego prawidłowego funkcjonowania zespołu oraz zachowania tajemnicy medycznej. 4.8.

Ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody przewozowe. Maksymalny czas oczekiwania na

transport od momentu zgłoszenia do przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego wynosi 30

minut. Usługa transportu sanitarnego z zespołem podstawowym winna być wykonywana ambulansem

drogowym typu B z wyposażeniem określonym w Polskich Normach przenoszących europejskie normy

zharmonizowane, zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PNEN 1789:2008).

Skład zespołu powinien być zgodny z wymogami określonymi w art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006r. o

Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 757), a personel wchodzący

w skład zespołu powinien posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnymi

do wykonywania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych. W ramach usługi świadczonej zgodnie z

pakietem nr 3 Wykonawca zapewnia spełnienie następujących wymagań: 5.1. Skład zespołu  co najmniej

3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. 5.2. Nadzór nad pacjentem

rozpoczyna się w momencie przybycia zespołu na miejsce wezwania. 5.3. Po przybyciu zespół

zobowiązuje się do badania zabezpieczenia pacjenta, prowadzenia akcji reanimacyjnej i odpowiedniego

wdrożenia leczenia w zależności od stanu pacjenta i przewozu pacjenta do wskazanego szpitala. 5.4.

Zespół specjalistyczny transportuje pacjenta do miejsca wskazanego w zleceniu a w stanie zagrożenia

życia do najbliższego pod względem czasu dotarcia szpitalnego oddziału ratunkowego. 5.5. Wykonawca

zapewnia nadzór merytoryczny prawidłowego funkcjonowania zespołu oraz zachowania tajemnicy

medycznej. 5.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe w przebiegu leczenia o

którym mowa w pkt. 4.4. oraz szkody przewozowe. Maksymalny czas oczekiwania na specjalistyczny

zespół od momentu zgłoszenia do przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego wynosi 30 minut.

Usługa transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym winna być wykonywana ambulansem

drogowym typu C z wyposażeniem określonym w Polskich Normach przenoszących europejskie normy

zharmonizowane, zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PNEN 1789:2008).

Skład zespołu powinien być zgodny z wymogami określonymi w art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006r. o

Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 757), a personel wchodzący

w skład zespołu powinien posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnymi

do wykonywania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych. Wykorzystane środki transportu sanitarnego

muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.

U. z 2015r. poz. 305 z późn. zm.) oraz wymagania opisane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o

działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.), rok produkcji pojazdu nie

wcześniejszy niż 2007. Transport sanitarny realizowany na zlecenie Zamawiającego odbywać się będzie z

zastosowaniem środków łączności bezprzewodowej, umożliwiających bezpośredni, ciągły kontakt z

kierowcą. Stosowane środki łączności winny być dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi

przepisami. W przypadku braku dostępności pojazdu (awaria, przegląd itp.) uniemożliwiającej wykonanie
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usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport zastępczy. Zastępczy środek transportu musi

spełniać wymogi Zamawiającego wskazane w SIWZ. Rok produkcji samochodu zastępczego nie może być

wcześniejszy niż najstarszego pojazdu wskazanego w ofercie i dołączonym do niej Wykazie środków

transportu, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca w trakcie świadczenia usługi

transportowej ponosi pełną odpowiedzialność za powierzonego pacjenta lub materiały biologiczne i inne

materiały, które zostały mu przekazane. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż integralną częścią SIWZ

jest Projekt umowy, która będzie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą (Załącznik nr 10 do

SIWZ). Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 10.1. gdy w

okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany przepisów regulujących realizację usług objętych

Umową; w takim wypadku zmiany Umowy będą mogły dotyczyć sposobu realizacji usług, w szczególności

wymogów dotyczących składu personelu, środków transportu i ich wyposażenia, itp. oraz wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy; 10.2. gdy w okresie obowiązywania Umowy nie zostanie wyczerpana

maksymalna wartość Umowy; w takim wypadku zmianie może ulec okres obowiązywania Umowy; 10.3.

gdy w okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany ustawowej stawki podatku VAT; w takim

przypadku zmianie może ulec wysokość stawek wynagrodzenia brutto..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny pacjentów SP ZOZ

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w ilościach wskazanych w

formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ w podziale na 3 pakiety: 1.1. Pakiet

nr 1  Transport z kierowcą i ratownikiem w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o

Państwowym Ratownictwie Medycznym 1.2. Pakiet nr 2  Transport z zespołem podstawowym w

rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst

jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 757) 1.3. Pakiet nr 3  Transport z zespołem specjalistycznym w rozumieniu

ustawy wskazanej w pkt. 1.1. W zakres usług transportu sanitarnego pacjentów wchodzą: Pakiet nr 1 

usługa transportu sanitarnego pacjentów z kierowcą i ratownikiem dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w

tygodniu na wezwanie Zamawiającego. Uwaga: Czas świadczenia (godzina) liczona jest od momentu

przyjazdu na miejsce wezwania do momentu przybycia na miejsce wskazane w zleceniu natomiast

odległość (km) przebyta przez karetkę, liczona jest od miejsca, w którym pacjent zostaje przekazany do

transportu, do miejsca wskazanego w zleceniu. Transport odbywać się będzie pojazdami spełniającymi

wymogi specjalistycznych środków transportu sanitarnego, właściwie oznakowanymi, wyposażonymi w

odpowiedni sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby wykonujące usługę powinny posiadać

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe 2.2. Pakiet nr 2  usługa transportu sanitarnego

pacjentów z zespołem podstawowym dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na wezwanie

Zamawiającego. Uwaga: Czas świadczenia (godzina) liczona jest od momentu przyjazdu na miejsce

wezwania do momentu przybycia na miejsce wskazane w zleceniu natomiast odległość (km) przebyta

przez karetkę, liczona jest od miejsca, w którym pacjent zostaje przekazany do transportu, do miejsca

wskazanego w zleceniu. Transport odbywać się będzie pojazdami spełniającymi wymogi specjalistycznych

środków transportu sanitarnego, właściwie oznakowanymi, wyposażonymi w odpowiedni sprzęt zgodnie z
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obowiązującymi przepisami. Osoby wykonujące usługę powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje zawodowe. 2.3. Pakiet nr 3  usługa transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym

dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na wezwanie Zamawiającego. Uwaga: Czas świadczenia

(godzina) liczona jest od momentu przyjazdu na miejsce wezwania do momentu przybycia na miejsce

wskazane w zleceniu natomiast odległość (km) przebyta przez karetkę, liczona jest od miejsca, w którym

pacjent zostaje przekazany do transportu, do miejsca wskazanego w zleceniu. Transport odbywać się

będzie pojazdami spełniającymi wymogi specjalistycznych środków transportu sanitarnego, właściwie

oznakowanymi, wyposażonymi w odpowiedni sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby

wykonujące usługę powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. W ramach usługi

transportu zgodnie z pakietem nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do: 3.1. Odbioru pacjenta z oddziału

poradni oraz doprowadzenia lub ewentualnego zniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

3.2. Transportu do i z badań oraz poradni na terenie Szpitala oraz poza terenem (pracownie TK, konsultacje

diagnostyczne, odwóz do miejsca zamieszkania, itp.) 3.3. Pomocy pacjentom w czasie transportu, 3.4. W

szczególnych przypadkach usługa transportu może obejmować przewóz materiałów biologicznych i innych

materiałów wykorzystywanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz przekazywanie dokumentacji

medycznej. 3.5. Pozostawania do dyspozycji dyspozytora transportu sanitarnego Zamawiającego, 3.6.

Przestrzegania przepisów i procedur wewnętrznych stosowanych u Zamawiającego. 3.7. Zapewnienia

nadzoru merytorycznego prawidłowego funkcjonowania zespołu oraz zachowania tajemnicy medycznej.

3.8. Ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody przewozowe. Maksymalny czas oczekiwania na

transport od momentu zgłoszenia do przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego wynosi 30

minut. Usługa transportu sanitarnego winna być wykonywana ambulansem drogowym typu A2 z

wyposażeniem określonym w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PNEN 1789:2008). Skład zespołu  2

osoby (kierowca i ratownik). Osoby wchodzące w skład zespołu powinny posiadać kwalifikacje zgodne z

obowiązującymi przepisami prawa niezbędne do wykonywania usług objętych umową. W ramach usługi

transportu zgodnie z pakietem nr 2 Wykonawca zobowiązany jest do: 4.1. Odbioru pacjenta z

oddziału/poradni oraz doprowadzenia lub ewentualnego zniesienia do miejsca wskazanego przez

Zamawiającego, 4.2. Transportu do i z badań oraz poradni na terenie Szpitala oraz poza terenem

(pracownie TK, konsultacje diagnostyczne, odwóz do miejsca zamieszkania, itp.) 4.3. Pomocy pacjentom

w czasie transportu, 4.4. W szczególnych przypadkach usługa transportu może obejmować przewóz

materiałów biologicznych i innych materiałów wykorzystywanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych

oraz przekazywanie dokumentacji medycznej. 4.5. Pozostawania do dyspozycji dyspozytora transportu

sanitarnego Zamawiającego, 4.6. Przestrzegania przepisów i procedur wewnętrznych stosowanych u

Zamawiającego. 4.7. Zapewnienia nadzoru merytorycznego prawidłowego funkcjonowania zespołu oraz

zachowania tajemnicy medycznej. 4.8. Ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody przewozowe.

Maksymalny czas oczekiwania na transport od momentu zgłoszenia do przyjazdu na miejsce wskazane

przez Zamawiającego wynosi 30 minut. Usługa transportu sanitarnego z zespołem podstawowym winna
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być wykonywana ambulansem drogowym typu B z wyposażeniem określonym w Polskich Normach

przenoszących europejskie normy zharmonizowane, zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie

Medycznym (PNEN 1789:2008). Skład zespołu powinien być zgodny z wymogami określonymi w art. 36

ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.

poz. 757), a personel wchodzący w skład zespołu powinien posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi

przepisami prawa niezbędnymi do wykonywania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych. W ramach

usługi świadczonej zgodnie z pakietem nr 3 Wykonawca zapewnia spełnienie następujących wymagań:

5.1. Skład zespołu  co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności

ratunkowych. 5.2. Nadzór nad pacjentem rozpoczyna się od momentu przekazania pacjenta do transportu.

Nadzór obejmuje czynności opisane w pkt. 5.3. 5.3. Po przekazaniu pacjenta do transportu zespół

zobowiązuje się do badania zabezpieczenia pacjenta, prowadzenia akcji reanimacyjnej i odpowiedniego

wdrożenia leczenia w zależności od stanu pacjenta i przewozu pacjenta do wskazanego szpitala. 5.4.

Zespół specjalistyczny transportuje pacjenta do miejsca wskazanego w zleceniu a w stanie zagrożenia

życia do najbliższego pod względem czasu dotarcia szpitalnego oddziału ratunkowego. 5.5. Wykonawca

zapewnia nadzór merytoryczny prawidłowego funkcjonowania zespołu oraz zachowania tajemnicy

medycznej. 5.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe w przebiegu leczenia o

którym mowa w pkt. 5.4. oraz szkody przewozowe. Maksymalny czas oczekiwania na specjalistyczny

zespół od momentu zgłoszenia do przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego wynosi 30 minut.

Usługa transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym winna być wykonywana ambulansem

drogowym typu C z wyposażeniem określonym w Polskich Normach przenoszących europejskie normy

zharmonizowane, zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PNEN 1789:2008).

Skład zespołu powinien być zgodny z wymogami określonymi w art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006r. o

Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 757), a personel wchodzący

w skład zespołu powinien posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnymi

do wykonywania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych. Wykorzystane środki transportu sanitarnego

muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.

U. z 2015r. poz. 305 z późn. zm.) oraz wymagania opisane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o

działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.), rok produkcji pojazdu nie

wcześniejszy niż 2007. Transport sanitarny realizowany na zlecenie Zamawiającego odbywać się będzie z

zastosowaniem środków łączności bezprzewodowej, umożliwiających bezpośredni, ciągły kontakt z

kierowcą. Stosowane środki łączności winny być dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi

przepisami. W przypadku braku dostępności pojazdu (awaria, przegląd itp.) uniemożliwiającej wykonanie

usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport zastępczy. Zastępczy środek transportu musi

spełniać wymogi Zamawiającego wskazane w SIWZ. Rok produkcji samochodu zastępczego nie może być

wcześniejszy niż najstarszego pojazdu wskazanego w ofercie i dołączonym do niej Wykazie środków

transportu, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca w trakcie świadczenia usługi
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transportowej ponosi pełną odpowiedzialność za powierzonego pacjenta lub materiały biologiczne i inne

materiały, które zostały mu przekazane. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż integralną częścią SIWZ

jest Projekt umowy, która będzie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą (Załącznik nr 10 do

SIWZ). Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 10.1. gdy w

okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany przepisów regulujących realizację usług objętych

Umową; w takim wypadku zmiany Umowy będą mogły dotyczyć sposobu realizacji usług, w szczególności

wymogów dotyczących składu personelu, środków transportu i ich wyposażenia, itp. oraz wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy; 10.2. gdy w okresie obowiązywania Umowy nie zostanie wyczerpana

maksymalna wartość Umowy; w takim wypadku zmianie może ulec okres obowiązywania Umowy; 10.3.

gdy w okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany ustawowej stawki podatku VAT; w takim

przypadku zmianie może ulec wysokość stawek wynagrodzenia brutto..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu

składania ofert (zaksięgowane na rachunku Zamawiającego). Na poszczególne pakiety należy wnieść

wadium w następujących wysokościach: Pakiet 1: 500,00, Pakiet 2: 600,00, Pakiet 3: 2 000,00 W

przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej

dla danego pakietu. W przypadku złożenia oferty na oba pakiety, kwota wadium stanowi sumę wadiów

ustalonych dla poszczególnych pakietów. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma

wynikająca z poszczególnych pakietów, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w

wymaganej wysokości. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)

pieniądzu (płatne przelewem na konto: PEKAO S.A. oRybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352, z

dopiskiem: Wadium do DZp.LCh.111.3.2016 Pakiet.; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

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

pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 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 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt XIV.3.1)

SIWZ. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z

postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający

przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie

pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Kopię dokumentu

potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy załączyć do oferty, zaś oryginał

dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą

w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i

Psychicznie Chorych w Rybniku  budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 29.02.2016r. do godziny

9.30. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym dniem okresu

związania ofertą jest dzień składania ofert. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach
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określonych w art. 46 Ustawy PZP. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy PZP), z treści gwarancji

musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich

pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Postanowienie zdania

pierwszego znajduje również zastosowanie do gwarancji w formie poręczeń..

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem

terminu składania ofert (zaksięgowane na rachunku Zamawiającego). Na poszczególne pakiety należy

wnieść wadium w następujących wysokościach: Pakiet 1: 500,00, Pakiet 2: 600,00, Pakiet 3: 2 000,00 W

przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej

dla danego pakietu. W przypadku złożenia oferty na oba pakiety, kwota wadium stanowi sumę wadiów

ustalonych dla poszczególnych pakietów. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma

wynikająca z poszczególnych pakietów, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w

wymaganej wysokości. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)

pieniądzu (płatne przelewem na konto: PEKAO S.A. oRybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352, z

dopiskiem: Wadium do DZp.LCh.111.3.2016 Pakiet.; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

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

pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 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 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt XIV.3.1)

SIWZ. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z

postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający

przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie

pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Kopię dokumentu

potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy załączyć do oferty, zaś oryginał

dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą

w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i

Psychicznie Chorych w Rybniku  budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 03.03.2016r. do godziny

9.30. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym dniem okresu

związania ofertą jest dzień składania ofert. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach

określonych w art. 46 Ustawy PZP. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez
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wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy PZP), z treści gwarancji

musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich

pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Postanowienie zdania

pierwszego znajduje również zastosowanie do gwarancji w formie poręczeń..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: 29.02.2016 godz. 09:30, miejsce SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i

Psychicznie CHorych w Rybniku, Gliwicka 33, 44201 Rybnik, biuro Pracownika ds. Zamówień

publicznych  budynek Administracji, II piętro, pok. nr 17.

W ogłoszeniu powinno być: 03.03.2016 godz. 09:30, miejsce SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i

Psychicznie CHorych w Rybniku, Gliwicka 33, 44201 Rybnik, biuro Pracownika ds. Zamówień

publicznych  budynek Administracji, II piętro, pok. nr 17.


