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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496708-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2017/S 239-496708

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 226-470887)

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

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok
15-276
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Januszko, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w
Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
Tel.:  +48 857409433
E-mail: zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl 
Faks:  +48 857409433
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://usk.onestepcloud.pl/
Adres profilu nabywcy: www.usk.bialystok.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usług transportu sanitarnego na rzecz USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14
Numer referencyjny: 31/ZP/2017

II.1.2) Główny kod CPV
60130000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługa transportu sanitarnego realizowanego na rzecz USK musi spełniać wymagania Narodowego Funduszu
Zdrowia i obejmować będzie:
A. w dni robocze w godz. 7:30–15:00 przewóz pacjentów oraz transport materiałów biologicznych i materiałów
wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu
B.
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1. w dni robocze po godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy całodobowo przewóz pacjentów oraz transport
materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających
specjalnych warunków transportu
2. 24/7 przewóz pacjentów pojazdem Wykonawcy z zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej 3 osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych,
C. we wszystkie dni tygodnia przewóz pacjentów na przeszczep z kierowcą ratownikiem lub kierowcą
ratownikiem i ratownikiem medycznym

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

08/12/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 226-470887

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
B.
2. 24/7 przewóz pacjentów pojazdem Wykonawcy z zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: kierowca lub kierowca ratownik i
lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;”
Powinno być:
Transport B2:
24/7 przewóz pacjentów pojazdem Wykonawcy z zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej 3 osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: kierowca lub kierowca ratownik
i lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny albo realizacja świadczenia transportu
sanitarnego bez lekarza, ambulansem sanitarnym o standardzie Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa
Medycznego wraz z kierowcą z wykształceniem ratownika medycznego lub pielęgniarki/rza systemu i
ratownikiem medycznym lub pielęgniarką/rzem systemu, natomiast Zamawiający zapewniałby obsadę lekarską
(w przypadkach uzasadnionych medycznie po uprzednim uzgodnieniu transport z ratownikiem odbędzie
się karetką w składzie osobowym odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego
z wyłączeniem obsady lekarskiej, obsadę lekarską zapewni „Zamawiający” (wówczas transport ten będzie
spełniał zapisy § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. a) oraz § 4 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/12/2017
Czas lokalny: 11:00
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Powinno być:
Data: 28/12/2017
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


