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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482299-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2017/S 231-482299

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 213-442712)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213
Wrocław
50-556
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Liszyk
Tel.:  +48 717331140
E-mail: pliszyk@usk.wroc.pl 
Faks:  +48 717331149
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług transportu sanitarnego.
Numer referencyjny: USK/DZP/PN-176/2017

II.1.2) Główny kod CPV
60130000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego
rozumianego jako przewóz pacjentów, materiałów biologicznych (krwi i materiałów krwiopochodnych,
materiału biologicznego do badań), zespołu ds. transplantacji, narządów i innych wynikających z działalności
Zamawiającego przez całą dobę/ 7 dni w tygodniu/ przez okres 12 miesięcy: 1. Karetki specjalistyczne „S” – co
najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu
oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny; 2. Karetki podstawowe „P” – co najmniej dwie osoby
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uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych; 3. Karetki transportowe „T” – z kierowcą
lub kierowcą i sanitariuszem; 4. Karetki transportowe „T” – z kierowcą lub kierowcą i sanitariuszem; 5. Karetki
transportowe „T” – z kierowcą lub kierowcą i sanitariuszem do transportu pacjentów dializowanych.

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

29/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 213-442712

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Za spełnienie ww. wymogu Zamawiający uzna:
— posiadanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako
uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub
zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2012 r. oz. 1137 z późn. zm.) oraz
— posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez
właściwego Wojewodę
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną na całość wartości składanej oferty (brutto) lecz nie mniejszej niż
1 000 000 PLN,
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
— dysponuje odpowiednimi pojazdami przeznaczonymi do realizacji zamówienia.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Za spełnienie ww. wymogu Zamawiający uzna:
— posiadanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako
uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub
zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2012 r. oz. 1137 z późn. zm.) oraz
— posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez
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właściwego Wojewodę
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną na całość wartości składanej oferty (brutto) lecz nie mniejszej niż 1 000 000 PLN,
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
— dysponuje odpowiednimi pojazdami przeznaczonymi do realizacji zamówienia.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21)
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) oświadczenie o spełnianiu wymogów:
— Ustawy z dnia 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1868),
— aktualnych Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane dotyczące wyposażenia
medycznego:
* PN – EN 1789 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe
* PN – EN 1865 – wymogi dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego służącego do przemieszczania
pacjenta, stosowane w ambulansach drogowych
— Załącznika nr 3 do zarządzenia Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.6.2016
r.
d) oświadczenie o posiadaniu opinii sanitarnej dla pojazdów przeznaczonych do realizacji w poszczególnych
pakietach oraz deklaracja przedłożenie opinii sanitarnej dla pojazdów nowo włączonych do użytkowania
w trakcie realizacji umowy
e) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem –
dla wszystkich pojazdów wskazanych w ofercie
f) kserokopie polis ubezpieczenia pojazdów w zakresie posiadania obowiązkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej.
g) kserokopie zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako
uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub
zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
h) wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego
Wojewodę.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 14/12/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/12/2017
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Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/12/2017
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 15/12/2017
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


