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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132373-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2019/S 057-132373

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 036-081407)

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

Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
970773231
ul. Zyty 26
Zielona Góra
65-046
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Czarnecka
Tel.:  +48 683296214
E-mail: tz1@szpital.zgora.pl 
Faks:  +48 683255808
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpital.zgo.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz
pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, transport na dializoterapię, konsultacje i badania
diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu), materiałów
biologicznych (krwi i materiałów krwiopochodnych, materiału biologicznego do badań), zespołu ds.
transplantacji, narządów, transportu zaopatrzeniowego Szpitala oraz innych wynikających z działalności
Zamawiającego przez 7 dni w tygodniu
Numer referencyjny: TZ.372.99.2018

II.1.2) Główny kod CPV
60130000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego
rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, transport na dializoterapię,
konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do
domu), materiałów biologicznych (krwi i materiałów krwiopochodnych, materiału biologicznego do badań),
zespołu ds. transplantacji, narządów, transportu zaopatrzeniowego Szpitala oraz innych wynikających z
działalności Zamawiającego przez 7 dni w tygodniu.

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

19/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 036-081407

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest zarejestrowany jako podmiot leczniczy w
zakresie transportu sanitarnego, tj. wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu. W celu
wykazania spełniania warunku Wykonawca zostanie wezwany do złożenia
Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą (np. odpis lub zaświadczenie o wpisie do ww. rejestru)
Powinno być:
a) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest zarejestrowany jako podmiot leczniczy w
zakresie transportu sanitarnego, tj. wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu. W celu
wykazania spełniania warunku Wykonawca zostanie wezwany do złożenia Dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (np. odpis lub
zaświadczenie o wpisie do ww. rejestru),
b) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada „licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie
do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą". W celu wykazania spełniania warunku
Wykonawca zostanie wezwany do złożenia Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada „licencję
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą".
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
(...) oraz
Wykonawca musi wykazać, że w zakresie transportu sanitarnego będzie dysponował minimum 11 kierowcami,
którzy:
— posiadają zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, tj. „Zezwolenie na kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne” wydane przez właściwy organ.
Oraz
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— ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (...)
— Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia wraz z dokumentami:
a) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
b) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
c) informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SIWZ).(...)
Powinno być:
(...) oraz
Wykonawca musi wykazać, że w zakresie transportu sanitarnego będzie dysponował minimum 11 kierowcami,
którzy:
— ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy lub posiadają tytuł zawodowy ratownika medycznego.(...)
— Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia wraz z dokumentami:
a) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
ważne (aktualne) lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem posiadania tytuł zawodowego
ratownika medycznego;
b) informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SIWZ).(...)
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.3.2019 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115 (budynek administracji) w siedzibie
Zamawiającego.Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:Otwarcie ofert następuje poprzez
użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i
otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.4.2019 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115 (budynek administracji) w siedzibie
Zamawiającego.Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:Otwarcie ofert następuje poprzez
użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i
otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/03/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 04/04/2019
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/03/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/04/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


