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Ogłoszenie nr 5 l0527733-N-2020 ż dnia 30,11,2020 r,

PowiatołT Zespół szpitali rv oteśnicy: TRANSPORT DLA UCZESTNIKÓW PRoJEKTU PoD
NAZWĄ - UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W SYCOWIE

ocŁoszENIE o UDZIELENlU ZAMÓWlENlA - Uslugi

Zamieszczanie ogłośżeniai
oboWiązkowe

oglośzenie dotyczyi
żamóWienia publicunego

zamóWienie dotyczy projektu lub programu rł§półfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
ogólna charakterystyka projełlu w ramach, którego tealiuowany będzie prz€dmiot zamówienia
objęty ninięjszym postepowaniem. Zamawiający w ramach Regionalnego Plogramu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 20l4-2020 osi Priorytetowej; 9 Włączenie społeczne, Działania: 9.3
Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania: Ułatwianie dostępu do przystępnych
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usłu8, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym, realizuje prcjekt pn.,,Utwożenie Domu opiekiMedycznej w
Sycowie" (dalej jako ,,projekt"). ce'em projektu jest zu,iększenie dostępności wysokiej jakości
usług zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób sta$zych z tęrenu powiatu oleśnickiego
poprzez utworzenię 20 miejsc Zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami zależnymi i lozwój
systemu świadczeń zdtowotnych d!a 320 pacjentów DDoM w Sycowie w latach 2020-2023,

zlmówienie bylo przedmiotem ogloszenia ry Biu|€tynie Zamó\łień Publicznych:
tak
Numer ogłoszen ia: 617075-N-2020

oglo§zenie o zmianie ogłoszenia zo§tało zamie§zczone w Biu|€tynie Zamó!vień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. t) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zespół Szpitali w oleśnicy, Kmjowy numer identyfikacyjny 9329665,ł000000, ul. u1.

Armii Krajowej |,56-400 oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, t€l,7l '/7 6'7 12'7,e,
mail przetargi@pzsolęsnica.pl, faks 7l 77 67 307.
Adręs strony internętowęi (url):

I.2) RoDzAJ ZAMA\ IAJĄcEGol
Inny: sPZoZ

II.1) Nazwa nadana zamówieniu prz€z uamawiającego:
TRANSPORT DLA UCZESTNIKOW PROJEKTU POD NAZWĄ _ UTWORZENIE
DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W SYCOWIE

Numcr referencyjnyreżel i dolyczy).,
PZS/PNl17 /2020

II.2) Rodżaj zamówienia:
Usługi

II.3) Któtki opi§ prz€dmiotu zAmówieniA rlrielkość, zakres, rodzaj i ilość doslau,, uslttg lub robót
budowlanych lub olą-eślenie zapolrzeboianic! i łymągań ) 

^\! 
przypadku partnerstwa

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMO
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innowaćyjnego - okteślenic zapotrzebowani, na innowacyjny produlrt, uslugę lub roboł
budowlane:

Pżedmiotem żamówienia jcst wykonanie usługi transpońu maksymalnie 25 osób
(niesamodzielnych) w tym osób niepełnosprawnych z miejsca zami€szkania na terenie powiatu
oleśnickiego do siedziby Dzicnne8o Domu opieki Medycznej w sycowie, ul. oleśnicka 25, 56-
500 Syców oraz powrót do miejsca Zamieszkania,. Wykonawca pźyjmuje do wiadomości, iż
\ł,ślód uczestnikóW projeldu znajdują się osoby nicpcłnosplawne, Z uwagi na różny todzaj
niepełnosPt"Wności Wykonawca powinien dysponować specjalistycznym samochodem do
pIzewozu osób na wózkaclr inwalidzkich tj. spełniających wymogi techniczne umożIiwiające
załadunek i Ń}ładunek osoby niepełnosptawncj poruszającej się na wóżku inwalidzk;m. osoba
niepełnosplawna ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze śtlony kierowcy przy
rł,siadan iu i rłrysiadaniu z poiazdu. Zaklęs zafióWienia: l - Przywóz uczestników do siedziby
D7iennego Domu opiekiMedycznej W Sycowie. ul, oleśnicka 25 w Sycowie z micjsca
zanrieszkania zlokalizowanego na terenie powiatu olcśnickicgo do godziny 8,00 w dniach od
poniedziałku do piątku (w dni robocze). 2. odwiezieni€ uczestników z Dżiennego Domu opieki
Medycznej w Sycowie, ul. OIeśnicka 25 w Sycowie do miejsca zamieszkania żlokalizowanego
na terenie po\Ą,iatu oIeśnickicgo od godziny 16.00 \ł dniach od poniedziałku do piątku (w dni
robooze), 3. Gotowość do świadczenia usługi tlanspońowej na wezwanie w godzinach od 8.00
do l6,00 od poniedziałku do piątku. Czas rcalizacji usługi najpóźniej w ciągu l godziny od
zgłoszenia takiej potrzeby przezZanawiającego 4, Przyjmuje się, że usługa transportowa
u,ynicsic około 200 km dziennie, około 1000 km tygodniowo Szacunkowa dzienna ilość
kilometrów wsk^zanajest wyłącznie dla celów określenia prżeż Wykonawcę ceny za l km i
kwoty stałej za gotowość do świadczenia uslugi i słuźy do \łryboru najkorzystnie.jszej ofefty i
uZależnionajest od WJników rekrutacji uczestnikóW projektu. 5, Usługa transpotowa
I,calizowana będzie w oklesie W którym Zleceniodawca będzie realizował świadczenia
n]erytolJczne w tamach powyższego projektu. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
rłydłuzenia, skrócenia lub wykonania kilku przeiazdówjeśli wymagało będzie tego dobro
uczestnika proj€ktu np, zbyt długi tlansport, 7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca
lozliczany będzie na podstawie lzeczywistqi ilościptzejechanych kilometrów i stawki dziennej
ża gotowość do świadczenia usługi Wg stawki Wskazanej w Formularzu ofelly. Szczegółowe
walunki lealizacji zamówienia l , Do sk]adania ofen upoważnieni są wyłącznie Wykonawcy,
któży dysponują odpowiednim potencja]eln organiżacyjno-technicżnym do \łykonania
7anówicnia - wal,unek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem flotą
\\Tposażoną w standardy bezpieczeństwa, ABs, AsR oraz ogruewanie i klimatyzację 2, Pojazd
używany do transpoltu osób z niepełnosprawnościami nrusi być przystosowany do pźewozu
osób niepełnosprawnych Zgodnie z prz€pisami ustaw},Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. ż 2005
r, Nl, l08, poz, 908 z pózn, znr.). 3. Wykonawcajest zobowiążany żapewnić stan techniczny
po.iazdu !\rymagany plzepisami prawa, 4, Wykona\łca zapewnia beżpięczeństwo, beżawaryjność
i punklualność olaz W l,azie potżeby opiekę nad o§obami w ra,nach p,z€dmiotu zamó\r,i€nia (w
tyln świadczenie pomocy Llczestnikom w żależOości od zgłoszonycb potrzeb, np, Wejście/Wyjście
z pojazdu). 5, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapęwni€nie bezpiecznych i
higienicznych warunków h,ansportu uczestników. 6. W cenę kilonetla i opłatę stałą wykonawca
powinien wliczyć ewentualne: opłaty postojowe, parkingowe i drogowe. 7. Wykonawca zapewni
ubczpieczenie każdego pasażera. 8. Wykonawca rozpoczni€ naliczanie kilometrów z chwilą
pod.jęcia pierwszego pasażera. Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu do miejsca siedziby
DZiennego Domu opieki Medycznej w Sycowie, uI. oleśnicka 25 w sycowie, Następnie przy
rczwożęniLl ucżęstników do miejsca zamieszkania naliczanie rozpocznie się od siedziby
DZicnnego Domu opieki Medycznej w Sycowie, ul, oleśnicka 25 w Sycowie, a zakończy z
chwilą opuszczenia pojazdu pruez ostatniego Z pasażerów. 9. Kierowcy poszczególnych
wyjazdów zapęwnią trafny i samodzieIny dojazd do miejsc wskazanych przez Zamawiającego,
I0. Wykonawca pźez okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji
przebiegrr pojazdów na potrzeby rozliczenia pl,ze\łozu osób. l l. Wykonawca zobowiązanyjest
do §rykonywania dodatkowych czynności administracyjno_biurowych związanyclt z
zarządzanien] tlanspol,tem oraz logistyką, l2, wykonawca zobowiążanyjest do ni€zwłocznego
inlonnowania telefonicznego lub mailowego, lub pisemnego Zamawiającego o nieobecności
uczestników w miejscu odbioru, a takźe innych czynników mających wplyw na realizację
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zamówienia, l3. W przypadku awarii pojazdu przewożącego ucz9stników lub innej
nieprzewidzianej sytuacji uniemoźliwi.ljącej Wykonanie przewozu, Wykonawca zobowiązany
będzie do naprawy lub podstawienia na własny koszt i ryzyko zastępcz€go pojazdu tęj samej
klasy w czasie nie dłuższym niż 1 godzina. l4. W przypadku braku możliwości zorganizowal)ia
transpo|tu zastępczego w danym dniu Wykonawca pokryje koszty zorganizowanja transpol,tu
z^stępcze9o pźez \dżielającego zamówienie. l5. Wykonawca zobowiązanyjest do zapewnienia
odpowiedniej do trasy liczby kierowcóW Kierowca musi posiadać uprawnienia do pEewozu
osób na t€reni€ kraju - zgodnie z ustawa z dnia 6 września 200l r, o transporcie drogowym (Dż.U
z 20l^9r., poz, 2140 z późn,zm.). l6, Wykonawca ponosi koszty przejazdu autostradanr i, koszty
postoju na płatnych par*ingach oraz wszelkie inne opłaty związane z tlansporlem i niezbędne do
wykonywania usfugi, łącznie z dojazdem do miejsca lozpoczęcia wyjazdu, Wykonawca We
własnym zakresic ponosi róWnież koszty delegacji, Wyżywienia oraz noclegu kierowców

II.4) Informącja o częściach zamówienia:
Zamówienie bylo podzielont na częśśi:

nie
II.5) Glówny Kod CPV: 60l30000-8

Dodatkowe kody CPv: 60l70000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

Ill.t.) TRYB UDZtELENlA ZAMÓwIENl Ą
Pźetal€ nieogmniczony

IlI.2) oglośzenie dotyczy znkończenia dynnmicznego §ystemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

PoStępowanie / część Zostalo unieważllione
tal(

NaIeźy podać podstawę i plzycz)Tę unieważnienia postęporłanial
Na Podstawie .lń, 92 us1, 2 ustawy Z dnia 29 styc/nia 2004 roku lł'iru,o Zanró\\,icń pulrlicznych (!,i,

DLU.2019.1843zpóżn,znr,),zwancjdalcjustawąPZp-przekazujęinlblmacięounic\\ilżnicr]iu
poStępowania o Udzie]enie zalllówienia publicznego. Uzasadnienie l'aklyc7nc: Zamc\\ J].l(\ lie
zarnieścił inlollnacji o postępowaniu w Bazie Konkulcncl,jności. Zrrtnieszczenie.iest
obowiązkowc. ponicważ postępowanic dotou,anc jesl Ze ślodków unijrryclr. Uzasadnicnir ;lLllrr ne

Mając na urł,adze powvższe oko]iczności lakiyc7ne należ],st\Ą,i§IdZić, źc została \\5,czefpana
przesłanka unicwaznienia poslępo\\,ania o udziclcnic ZanlóWicnia pub]iczne8o, określona \Ą 011, 9]
pkt 3 uste\ry PZp, Zgodnic z któlynr ZemaWiający Llnieważnia postępowanie o udziclenic
zanró\\,ienia Publiczne3o..iezeli postępowanie obarcZone jc§! ni§nr(),liw4 do usunięcil §,adq
lllriclrlu/li\\ i"j.l(ą ,,.l\!rlci< n lrpoolegclqrcj t llir\ "/ll:ęlli.r t, llol. i rr .1lr:ll ir z,llll, rr 1.1l ,l

publicznego. W przedrlliolowynt poslepo\Ą,aniu niczan]icszczcnic intbrmacji o postę1l,rr.lnitl s
Bazic Konkulcnciności. co w occnic ZamaWiające8o Ina wpływ na wynik pos!ępowania, Zgodnic
z oźecznicfi\,em Kmjowej IZby odwoławczej ,.Zanlawiaiąc), w każdej chwili. tlż do n]omcnlu

Podpisania unro\\,y. w razie stwieI,dzenia. ze któraś Z.iego czynnośoi W §Zczcgólności istotnych
dla wynil(u postę|owania zoslała lvykonana wadliwio, ł cżynność ta n]oźe na dan) nl etil|)]<

zanlówienia zostać unicważniona, me plawo skolygo§,ać s\!oje wadlirve dzialanie lub
zaniechanie" (tł,yrok Krajorvej Izby Od*,oławc7ej 7 dnia 03 lutcgo 20l5loku. s),gn,, akt IiIO
277611,1), Po§f,żSzy bląd 7ostał dostźeżony pźe7 Zamau,iąiącego w dniu 30 lislopad 2020 lol(u
po Zamicszcżcniu post§po$,ania w dniu 27 lislopada 2020 loku w Biuletyn ie Zanló\ i.n
Publiclnych oIa7 na BIP Zanla\.viaiącego, Na tyn etapie postępowania ni(j nlożni dokonać jLlż

7niany, Zaislniałą wadajest wadą na tynr etapic postępowania nieust§v{lną, Matiąc na uNad7e
powyźszc nalcży st\\,ieldzić. zc postępowitnic obalcżone.jest nien]oźiirłą do usLlnięcia rvarl4
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uniemożliwiającą zawarcie niepodlcgającej unieważnieniu umowy w spmwie zamówienia
publicznego, a tyn1 samym podlega unieważnieniu,

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W T RYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓW|ENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

lv9.1) Podstawa prawna
Postępo\łanie prowadzone jest w trybie na podstawie afi. ustawy Pzp.

Iv.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczhe i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnió, dlaczego
udzielcnie zamówienia jest zgodne z przepisami,

ó o Dvler foló*i,lowe.o
ZesoojU 5ż#liwolesni.y

lek. hąd. irelo Jagielska,l

POV/IŃClł Y Z0§POL SZPITALI
5ć ri)!,] j,Ii:śN|cA

Ji Ąlll:tj ]<.1.1|oWei l
cenk {0711)l-ól 3ł0, lox i0l1łn,67,3o7
NlP,]]]647ó75, RBg, 9329óó540


