Projekt „Przepis na Opiekę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Świadczenie usługi przewozu
uczestników projektu pn. „Przepis na Opiekę”.
(Postępowanie nr: 05/2019)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Usługa)
Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Faks: (042) 67-61-785, tel. (042) 67-61-790
Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu uczestników projektu pn. „Przepis na Opiekę”,
tj. dowożenie maksymalnie 10 osób (w wieku 60+) z ich miejsca zamieszkania – teren Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego, do siedziby Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) mającego lokalizację przy
ul. Przyrodniczej 7/9, 91-480 Łódź oraz na odwożeniu tychże osób z powrotem z tej placówki do ich miejsca
zamieszkania (5 dni w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo
wolnych od pracy). Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5
do SIWZ (wzór umowy).
2. Przewidywana łączna ilość kilometrów w okresie realizacji usługi to: 72 000 km.
3. Przewóz osób, będzie odbywał się na trasach zleconych przez Zamawiającego. Przewozy będą realizowane zgodnie
z harmonogramem przewozu osób tj. szczegółową listą osób objętych usługą wraz z ich adresami zamieszkania
oraz wykazem tras. Lista osób objętych usługą wraz z ich adresami oraz wykaz tras będą ulegać zmianie.
4. Przewozy mają być dokonywane środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym
badaniem technicznym oraz homologacją, jeżeli jest wymagana w świetle art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1990 ze zm.)) spełniającymi wymogi
bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego, w tym spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach
w/w ustawy.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pojazdami odpowiednio przystosowanymi do przewozu osób,
z ilością miejsc zapewniającymi dowóz wszystkich osób na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach.
Z uwagi na okoliczność, iż wśród osób, mogą znajdować się osoby niepełnosprawne (w tym osoby
z niepełnosprawnością ruchową tj. osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) Wykonawca winien dysponować
specjalistycznymi pojazdami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo zgodnie z przepisami
ustawy Prawo o ruchu drogowym.
6. Powyższe zamówienie publiczne finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Przepis na Opiekę”, realizowanego w ramach Priorytetu IX
Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamówienie poniżej 221.000 euro.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2020r.
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. Ofertę stanowi Formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SIWZ). Ofertę należy złożyć w formie określonej w rozdz.
VIII SIWZ.
2 Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 2 do SIWZ),
2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SIWZ),
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polega na zasobach podmiotu trzeciego,
4) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez
notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1044 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie
Zamawiającego, zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań:
3.1 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp:
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 Pzp (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).
3.2 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego - wydana na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 58 ze zm.);
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - co najmniej jeden środek transportu
do przewożenia osób, w tym także osób niepełnosprawnych, spełniający wymagania techniczne określone
w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1990 ze zm.)
(wg zał. nr 4 do SIWZ).
3.3 W zakresie wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w rozdz. V.4 pkt 3 tabeli SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Kryteria oceny ofert:
Cena – 60%, Termin płatności – 40%.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Warunki realizacji umowy:
Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5
do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w § 8 wzoru
umowy.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 14.02.2019r. godzina 10:00, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera
w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 1 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 14.02.2019r. godzina 10:15, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera
w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22 B (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie
Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 06.02.2019r.
Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

