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Ogłoszenie nr 500067815-N-2017 z dnia 30-11-2017 r.

Jastrzębie-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 620417-N-2017
Data: 23/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Krajowy numer identyfikacyjny 27279082400000, ul. al. Jana Pawła II 7, 44335
Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 84 200, e-mail zp@wss2.pl, faks 32 47 84 506.
Adres strony internetowej (url): http://www.wss2.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3.
W ogłoszeniu jest: a)w przypadku złożenia oferty na Pakiet 1, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:co najmniej 1
pojazdem przeznaczonym do transportu sanitarnego pacjentów (dzieci o masie 4,5 kg i powyżej do 18 roku życia) z zespołem lekarskim,
spełniającym cechy techniczne i jakościowe określone w polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane odpowiadające
środkom transportu typu C – ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 70/2015/DSOZ z dnia 16 października 2015 r. przeznaczony do transportu pacjentów, który to zostały
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2007 roku;b)w przypadku złożenia oferty na Pakiet 2, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował:co najmniej 1 pojazdem przeznaczonym do przewozu materiałów biologicznych, transplantacyjnych, tj. karetka typu „TB” lub „T”
– ambulans, skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012
r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 2013 r. poz. 5), który to zostały
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2006 roku; w przypadku złożenia oferty na Pakiet 3, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował:co najmniej 1 pojazdem przeznaczonym do transportu osób - spełniającym w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst
jednolity DZ. U. z 2016 r. poz. 2022). d)w przypadku złożenia oferty na Pakiet 4, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
co najmniej 1 pojazdem przeznaczonym do transportu pacjenta dializowanego w pozycji leżącej z opieką – karetką typu „T”, spełniającą cechy
techniczne i jakościowe określone w polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom transportu
typu A2) – ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia Nr 70/2015/DSOZ z dnia 16 października 2015 r. do transportu pacjentów, który to został wyprodukowany nie wcześniej
niż w 2013 roku; co najmniej 3 pojazdami przeznaczonymi do transportu pacjenta dializowanego bez opieki pojazdami specjalistycznymi typu
„bus 9-cio osobowy”, spełniającymi wymogi konieczne do transportu osób niepełnosprawnych, które to zostały wyprodukowane nie wcześniej
niż w 2016 roku; UWAGA: Spełnieniem warunku będzie wykazanie przez Wykonawcę tylu pojazdów na ile pakietów składa ofertę o ilości
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pojazdów odpowiadających tym pakietom. W celu weryfikacji spełnienia powyższego warunku przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest wykazać wyraźnie, do którego pakietu poszczególne pojazdy mają odniesienie.b) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacjami o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przełoży podpisane oświadczenie o
treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: - Wykaz pojazdów – wg. Załącznika nr 9 - Zaświadczenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów
samochodowych uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub
zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 i pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 1260) (w zakresie pakietu nr 1, 2, 4 – z wyłączeniem busów 9-cio osobowych).
W ogłoszeniu powinno być:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: 2017-12-01 godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2017-12-08 godzina: 10:00
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