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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142121-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi w zakresie transportu drogowego
2020/S 059-142121

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 043-101837)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Rzeźnicza 11
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Zając, pok. 4.9
E-mail: k.zajac@rckik.krakow.pl 
Tel.:  +48 122618818
Faks:  +48 122618822
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w
zakresie przewozu krwi i jej składników, transportu pracowników
Numer referencyjny: ZP-5/20

II.1.2) Główny kod CPV
60100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w
zakresie przewozu krwi i jej składników, transportu pracowników i towarów Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101837-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:k.zajac@rckik.krakow.pl
www.rckik.krakow.pl
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19/03/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 043-101837

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Możliwość skrócenia umowy lub jej wypowiedzenia z okresem wypowiedzenia 6 miesięcy
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Możliwość wypowiedzenia umowy lub jej ...
Zamawiający przewiduje składanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp (do 20 % wartości
zamówienia podstawowego).
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) 60 % „cena (maksymalnie 6 punktów obliczane proporcjonalnie w stosunku do cen ofert Wykonawców);
b) 5% „dostępność” (0,5 punktu) Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że będzie pozostawał w gotowości
do wykonania usług transportu przez wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę, oraz że osoba odpowiedzialna
za koordynację realizacji usługi będzie dostępna pod dedykowanym numerem telefonu przez wszystkie dniu w
roku, 24 godziny na dobę, otrzyma 0,5 pkt;
d) 10% „czas reakcji” (do 1 pkt) Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas reakcji – podstawienie
pojazdu do transportu krwi lub jej składników, towarów lub transportu osób wraz z kierowcą od momentu
dokonania zgłoszenia wyniesie nie więcej niż 1 godzinę otrzyma dodatkowo 1 punkt; nie więcej niż 2 godziny –
0,5 punktu.
W przypadku braku deklaracji w tym przedmiocie oferta Wykonawca otrzyma 0 pkt;
e) 10% „dysponowanie pojazdem dostawczym” (1 pkt) Wykonawca który przez cały okres trwania umowy
dysponować będzie obok pojazdów wymaganych przez Zamawiającego określonych w pkt 8 do 17 opisu
przedmiotu zamówienia, pojazdem dostawczym o zabudowie zamkniętej, o DMC do 3,5 tony, otrzymuje 1
punkt.
Należy spełnienie tego warunku zadeklarować w ofercie. W przypadku braku deklaracji w tym przedmiocie
oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt;
f) 15% „wiek floty” (maksymalne 1,5 punktu) – Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że począwszy od
piątego miesiąca obowiązywania umowy licząc od dnia jej zawarcia wiek każdego z pojazdów, o których mowa
w punkcie 10 opisu przedmiotu zamówienia, zapewnionych przez Wykonawcę do świadczenia usług objętych
zamówieniem, wynosić będzie, w dniu wprowadzenia tych pojazdów do floty pojazdów:
— nie więcej niż 4 lata – otrzyma 1,5 pkt,

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101837-2020:TEXT:PL:HTML
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— między 4 lata a 5 lat – otrzyma 1 pkt,
— między 5 lat a 6 lat – otrzyma 0,5 pkt,
— powyżej 6 lat – otrzyma 0 pkt.
Wszystkie pojazdy mają się mieścić w tym samym przedziale wieku.
Szczegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.
Należy przedstawić odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.
Należy przedstawić odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej specyfikacji.
Podstawy wykluczenia
a) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców spełniających którąkolwiek z
przesłanek wykluczenia określonych w przepisach art. 24 ust. 1 ppkt 12–23 uPzp.
b) Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcę:
i) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
ii) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał ... – szczegóły w SIWZ.
Szczegółowy wykaz oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
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Wadium: wnosi się w wysokości 75 000,00 PLN w formach dopuszczonych ustawą Prawo zamówień
publicznych.
Nr konta Zamawiającego: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego)
Numer sekcji: IV.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat aukcji elektronicznej
Zamiast:
Powinno być:
Nie przewiduje się.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/04/2020
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 08/04/2020
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/04/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


