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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.1)

W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej działalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów

Okreslenie warunków: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadał kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej działalnosci

zawodowej polegajace na: a)posiadaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujacych działalnosc lecznicza, o którym mowa w art. 100 ustawy

o działalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1638) prowadzonego przez własciwego Wojewode; b)posiadaniu

zezwolenia Ministra Spraw Wewnetrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku

używania tych pojazdów w zwiazku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21) ustawy z dnia 20

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z pózn. zm);

W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej działalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych

przepisów Okreslenie warunków: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadał kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

działalnosci zawodowej polegajace na: a)posiadaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujacych działalnosc lecznicza, o którym mowa w art.

100 ustawy o działalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1638) prowadzonego przez własciwego Wojewode;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.5.1)

W ogłoszeniu jest: Na wezwanie Zamawiajacego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w

postepowaniu Wykonawca bedzie zobowiazany do złożenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentów: 1)W zakresie posiadania kompetencji

lub uprawnien do prowadzenia okreslonej działalnosci zawodowej: a)wpisu do rejestru podmiotów wykonujacych działalnosc lecznicza, o

którym mowa w art. 100 ustawy o działalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1638) prowadzonego przez

własciwego Wojewode; b)zezwolenia Ministra Spraw Wewnetrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu

drogowym w przypadku używania tych pojazdów w zwiazku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt

21) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z pózn. zm); 2)dokumentu potwierdzajacego, że

Wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci zwiazanej z przedmiotem

zamówienia, wynikajaca z aktualnego Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiazkowego ubezpieczenia

Formularz



OC podmiotu wykonujacego działalnosc lecznicza (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654) na kwote gwarantowana w wysokosci nie mniejszej niż

wynikajace z ww. Rozporzadzenia lub w przypadku braku takiego dokumentu (polisy), zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy P.z.p. złożenia

oswiadczenia, że najpózniej Wykonawca w dniu zawarcia umowy bedzie posiadał taka polise; a) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca

nie może złożyc wymaganych przez Zamawiajacego dokumentów dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiajacy dopuszcza złożenie

przez Wykonawce innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy P.z.p.; 3)Wykazu usług wykonanych, a w przypadku

swiadczen okresowych lub ciagłych również wykonywanych w zakresie: Dla zadania nr 1 •min. 3 usług swiadczenia transportu sanitarnego, w

tym min. 1 usługi polegajacej na swiadczeniu usługi transportu sanitarnego karetka typu S trwajacej nieprzerwanie przez okres min. 12

miesiecy oraz min. 1 usługi polegajacej na swiadczeniu usługi transportu sanitarnego karetka typu P trwajacej nieprzerwanie przez okres min.

12 miesiecy oraz min. 1 usługi polegajacej na swiadczeniu usługi transportu sanitarnego karetka typu T trwajacej nieprzerwanie przez okres

min. 12 miesiecy, o wartosci min. 25 000,00 zł brutto każda; Dla zadania nr 2 •min. 2 usług swiadczenia transportu sanitarnego pacjentów

dializowanych karetka typu T transportowa trwajacej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesiecy, o wartosci min. 25 000,00 zł brutto każda;

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załaczeniem dowodów

okreslajacych, czy te usługi zostały wykonane lub sa wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych sa

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów –

oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty

potwierdzajace ich należyte wykonywanie powinny byc wydane nie wczesniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert; 4)Wykaz

dostepnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia odpowiednich srodków transportu przystosowanych do transportu sanitarnego, w tym

w zakresie minimalnej wymaganej liczby pojazdów: Zamawiajacy uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub

bedzie dysponował odpowiednimi srodkami transportu przystosowanym do transportu sanitarnego, w tym w zakresie minimalnej wymaganej

liczby pojazdów: Zadanie nr 1: Usługi transportu sanitarnego pacjentów karetka typu P, S, T a)dla Czesci nr 1 - co najmniej 2 pojazdy -

karetki specjalistyczne typu „S” nie starsze niż z 2013 roku, zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiacym załacznik nr 3A do

SIWZ, wraz z podaniem: ich marki, modelu, roku produkcji, numeru rejestracyjnego, daty ważnosci przegladu, daty ważnosci polisy

ubezpieczeniowej oraz posiadania zaswiadczenia spełnienia przez wykazane karetki sanitarne wymogów normy PN-EN 1789 – „Pojazdy

medyczne i ich wyposażenie” dla każdej z wymaganych karetek, wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi karetkami; b)dla Czesci

nr 2 - co najmniej 2 pojazdy - karetki podstawowe typu „P” nie starsze niż z 2013 roku,, zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia”

stanowiacym załacznik nr 3A do SIWZ, wraz z podaniem: ich marki, modelu, roku produkcji, numeru rejestracyjnego, daty ważnosci

przegladu, daty ważnosci polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania zaswiadczenia spełnienia przez wykazane karetki sanitarne wymogów

normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdej z wymaganych karetek, wraz z informacja o podstawie do

dysponowania tymi karetkami; c)dla Czesci nr 3 - co najmniej 2 pojazdy - karetka transportowa typu „T” nie starsze niż z 2013 roku,, zgodne

z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiacym załacznik nr 3A do SIWZ, wraz z podaniem: ich marki, modelu, roku produkcji, numeru

rejestracyjnego, daty ważnosci przegladu, daty ważnosci polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania zaswiadczenia spełnienia przez wykazane

karetki sanitarne wymogów normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdej z wymaganych karetek, wraz z informacja

o podstawie do dysponowania tymi karetkami; Zadanie nr 2 Usługi transportu sanitarnego pacjentów dializowanych karetka typu T

transportowa: co najmniej 2 pojazdy - karetki transportowe typu „T” nie starsze niż z 2013 roku, zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia”

stanowiacym załacznik nr 3A do SIWZ, wraz z podaniem: ich marki, modelu, roku produkcji, numeru rejestracyjnego, daty ważnosci

przegladu, daty ważnosci polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania zaswiadczenia spełnienia przez wykazane karetki sanitarne wymogów

normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdej z wymaganych karetek, wraz z informacja o podstawie do

dysponowania tymi karetkami.

W ogłoszeniu powinno być: Na wezwanie Zamawiajacego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w

postepowaniu Wykonawca bedzie zobowiazany do złożenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentów: 1)W zakresie posiadania kompetencji

lub uprawnien do prowadzenia okreslonej działalnosci zawodowej: a)wpisu do rejestru podmiotów wykonujacych działalnosc lecznicza, o

którym mowa w art. 100 ustawy o działalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1638) prowadzonego przez

własciwego Wojewode; 2)dokumentu potwierdzajacego, że Wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej działalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia, wynikajaca z aktualnego Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 22

grudnia 2011 r. w sprawie obowiazkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonujacego działalnosc lecznicza (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz.

654) na kwote gwarantowana w wysokosci nie mniejszej niż wynikajace z ww. Rozporzadzenia lub w przypadku braku takiego dokumentu



(polisy), zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy P.z.p. złożenia oswiadczenia, że najpózniej Wykonawca w dniu zawarcia umowy bedzie posiadał

taka polise; a) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyc wymaganych przez Zamawiajacego dokumentów dot. sytuacji

finansowej lub ekonomicznej, Zamawiajacy dopuszcza złożenie przez Wykonawce innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c

ustawy P.z.p.; 3)Wykazu usług wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych również wykonywanych w zakresie: Dla

zadania nr 1 •min. 3 usług swiadczenia transportu sanitarnego, w tym min. 1 usługi polegajacej na swiadczeniu usługi transportu sanitarnego

karetka typu S trwajacej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesiecy oraz min. 1 usługi polegajacej na swiadczeniu usługi transportu

sanitarnego karetka typu P trwajacej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesiecy oraz min. 1 usługi polegajacej na swiadczeniu usługi

transportu sanitarnego karetka typu T trwajacej nieprzerwanie przez okres min. 12 miesiecy, o wartosci min. 25 000,00 zł brutto każda; Dla

zadania nr 2 •min. 2 usług swiadczenia transportu sanitarnego pacjentów dializowanych karetka typu T transportowa trwajacej nieprzerwanie

przez okres min. 12 miesiecy, o wartosci min. 25 000,00 zł brutto każda; w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załaczeniem dowodów okreslajacych, czy te usługi zostały wykonane lub sa wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagłych sa wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub

ciagłych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich należyte wykonywanie powinny byc wydane nie wczesniej

niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert; 4)Wykaz dostepnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia odpowiednich

srodków transportu przystosowanych do transportu sanitarnego, w tym w zakresie minimalnej wymaganej liczby pojazdów: Zamawiajacy

uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub bedzie dysponował odpowiednimi srodkami transportu

przystosowanym do transportu sanitarnego, w tym w zakresie minimalnej wymaganej liczby pojazdów: Zadanie nr 1: Usługi transportu

sanitarnego pacjentów karetka typu P, S, T a)dla Czesci nr 1 - co najmniej 2 pojazdy - karetki specjalistyczne typu „S” nie starsze niż z 2013

roku, zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiacym załacznik nr 3A do SIWZ, wraz z podaniem: ich marki, modelu, roku produkcji,

numeru rejestracyjnego, daty ważnosci przegladu, daty ważnosci polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania zaswiadczenia spełnienia przez

wykazane karetki sanitarne wymogów normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdej z wymaganych karetek, wraz z

informacja o podstawie do dysponowania tymi karetkami; b)dla Czesci nr 2 - co najmniej 2 pojazdy - karetki podstawowe typu „P” nie starsze

niż z 2013 roku,, zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiacym załacznik nr 3A do SIWZ, wraz z podaniem: ich marki, modelu,

roku produkcji, numeru rejestracyjnego, daty ważnosci przegladu, daty ważnosci polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania zaswiadczenia

spełnienia przez wykazane karetki sanitarne wymogów normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdej z wymaganych

karetek, wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi karetkami; c)dla Czesci nr 3 - co najmniej 2 pojazdy - karetka transportowa

typu „T” nie starsze niż z 2013 roku,, zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiacym załacznik nr 3A do SIWZ, wraz z podaniem: ich

marki, modelu, roku produkcji, numeru rejestracyjnego, daty ważnosci przegladu, daty ważnosci polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania

zaswiadczenia spełnienia przez wykazane karetki sanitarne wymogów normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdej

z wymaganych karetek, wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi karetkami; Zadanie nr 2 Usługi transportu sanitarnego

pacjentów dializowanych karetka typu T transportowa: co najmniej 2 pojazdy - karetki transportowe typu „T” nie starsze niż z 2013 roku,

zgodne z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiacym załacznik nr 3A do SIWZ, wraz z podaniem: ich marki, modelu, roku produkcji,

numeru rejestracyjnego, daty ważnosci przegladu, daty ważnosci polisy ubezpieczeniowej oraz posiadania zaswiadczenia spełnienia przez

wykazane karetki sanitarne wymogów normy PN-EN 1789 – „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie” dla każdej z wymaganych karetek, wraz z

informacja o podstawie do dysponowania tymi karetkami.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu

kopię złożonego wniosku o wydanie 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 21) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) oraz w

terminie 3 dni roboczych od otrzymania złoży kopię decyzji zezwalającej na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w



ruchu drogowym .

 


