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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555513-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Oświęcim: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2019/S 226-555513
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 202-492031)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Wysokie Brzegi 4
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL21A
Kod pocztowy: 32-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zdzisława Wojtyła-Kuszewska
E-mail: zamowienia@szpitaloswiecim.pl
Tel.: +48 33-84-48-230
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitaloswiecim.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitaloswiecim.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa wykonania transportu sanitarnego
Numer referencyjny: ZOZ.DZP.271.3.X.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
60130000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług samochodowego transportu sanitarnego przez Wykonawcę
na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w zakresie całodobowego transportu sanitarnego, przy czym
przez transport sanitarny rozumie się zgodnie z art. 5 pkt 33 a ustawy z dnia 27.8.2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, przewóz osób na rzecz ZOZ w Oświęcimiu. Przewóz osób na rzecz
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ZOZ w Oświęcimiu musi spełniać wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia i obejmować w szczególności
przewóz pacjentów Zamawiającego między oddziałami ze względu na lokalizację w różnych budynkach, do
innych podmiotów leczniczych, transport pacjentów na konsultacje, badania diagnostyczne i/lub odwiezienie
pacjentów do domu oraz doprowadzenie (wniesienie) pacjenta przez Wykonawcę, przewóz krwi oraz materiału
do badań diagnostycznych do innych placówek, w ramach s...
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-492031

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: k)
Zamiast:
k) oświadczenie dotyczące zgodności pojazdów z normą PN-EN 189:2008 „Pojazdy medyczne i ich
wyposażenie – ambulanse drogowe” z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) - Załącznik nr 3a
do SIWZ.
Powinno być:
k) oświadczenie dotyczące zgodności pojazdów z normą PN-EN 1789:2008 „Pojazdy medyczne i ich
wyposażenie – ambulanse drogowe” z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) - Załącznik nr 3a
do SIWZ.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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