
DZP.3320.12.21 Zamość, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: zmiana treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że na mocy art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zmienia treść
specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Zmiana  dotyczy  terminu  składania  i  otwarcia  ofert,  terminu  na  wniesienie  wadium
oraz terminu związania ofertą. Obowiązujące terminy:
- składania ofert – 21 kwietnia 2021 r. godz. 12.00
- termin otwarcia ofert – 21 kwietnia 2021 r. godz. 13.00
- termin na wniesienie wadium – 21 kwietnia 2021 r. godz. 12.00
- termin związania ofertą – 19 lipca 2021 r.

Zmianie ulega również treść Rozdziału XIX ust. 1 pkt 2 specyfikacji warunków zamówienia,
który otrzymuje następujące brzmienie:
„2)  Średni wiek pojazdów 20%  –  będzie oceniany na podstawie złożonego oświadczenia

o średnim wieku pojazdów, jakich Wykonawca będzie używał w trakcie realizacji usługi.
Poprzez  średni  wiek  pojazdów  Zamawiający  rozumie średnią  arytmetyczną  wieku
wszystkich oferowanych pojazdów gdzie wiek pojazdu należy rozumieć jako czas od roku
produkcji  do chwili  złożenia oferty.  Należy wskazać średni wiek wszystkich pojazdów,
które  zostaną  użyte  i  wskazane  w  wykazie  środków  transportu  przewidywanych
do realizacji przedmiotu zamówienia (musi się pokrywać z wykazem środków transportu
dostępnych  Wykonawcy  w  celu  wykonania  zamówienia  składanym  na  potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu).  Średni  wiek pojazdów należy podawać
z zaokrągleniem do pełnego  roku –  do  0,49  roku  zaokrąglamy do niższego średniego
wieku pojazdów, 0,5 roku i więcej zaokrąglamy do wyższego średniego wieku pojazdów.

Sposób obliczania punktów za kryterium średni wiek pojazdów: 
- w przypadku średniego wieku pojazdów 0–3 lat – 20 pkt,
- w przypadku średniego wieku pojazdów 4–6 lat – 15 pkt,
- w przypadku średniego wieku pojazdów 7–9 lat – 10 pkt,
- w przypadku średniego wieku pojazdów 10–12 lat – 5 pkt,
- w przypadku średniego wieku pojazdów powyżej 12 lat – 0 pkt”.



Zmianie  ulega  również  §  13  wzoru  umowy,  stanowiącego  załącznik  do  specyfikacji
warunków zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13.
1.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do rozwiązania niniejszej  umowy  ze  skutkiem

natychmiastowym w następujących przypadkach:
1)  w  razie  nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  kserokopii  polis  ubezpieczeniowych

potwierdzających  zawarcie  umów  ubezpieczenia,  o  których  mowa  w  §  9  ust.  2
lub innych dokumentów potwierdzających zachowanie ciągłości umów ubezpieczenia,
w określonym przez Zamawiającego terminie,

2)  w razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2
w określonym przez Zamawiającego terminie,

3) w przypadku niewykonywania usług stanowiących przedmiot Umowy powyżej 2 dni,
4)  gdy  Wykonawca  w  sposób  rażący  narusza  postanowienia  niniejszej  umowy,

w szczególności: 
a) dopuszcza się zwłoki w wykonywaniu usług transportu,
b) nie podejmie się świadczeń zgodnie z ustalonym harmonogramem, 
c) odmówi Zamawiającemu wykonywania usługi z jakiejkolwiek przyczyny,
d) realizuje usługi innym, niż wymagany, transportem, lub przy użyciu niesprawnych

pojazdów,
e)  oddeleguje  do  realizacji  umowy  osoby  nieposiadające  niezbędnych  kwalifikacji,

wymaganych przez Zamawiającego, 
f) nie wykonuje dezynfekcji pojazdów.

2.  W  razie  rozwiązania  niniejszej  umowy  przez  Zamawiającego  ze  skutkiem
natychmiastowym  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  1,  §  8  ust.  2  stosuje  się
odpowiednio.

3.  W przypadku rozwiązania  niniejszej  umowy przed upływem terminu,  o  którym mowa
w § 12, Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu faktycznego
jej wykonania do momentu rozwiązania umowy i nie przysługuje mu żadne dodatkowe
roszczenie o zapłatę”.

lek. med. Marta Węgrzyn-Bąk
/-/

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

    

DZP.3320.12.21 – Zmiana treści SWZ                                                                                                                       Strona 2 z 2


