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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566510-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gliwice: Usługi w zakresie transportu drogowego
2022/S 199-566510

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 181-512412)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział w Gliwicach
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-102
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.io.gliwice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi transportu pacjentów oraz krwi, jej składników i materiałów biologicznych dla NIO-PIB Oddziału w 
Gliwicach
Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-31/22

II.1.2) Główny kod CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi transportu pacjentów oraz krwi, jej składników i materiałów 
biologicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddziału w Gliwicach.
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1) Szczegółowych warunkach realizacji usług w zakresie zadań nr 1 - 3 – załączniki nr 1.1-1.3 do SWZ,
2) Specyfikacjach asortymentowo-cenowych – załączniki nr 3.1-3.3 do SWZ,
3) Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załączniki nr 
11.1-11.3 do SWZ.

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

11/10/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 181-512412

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/01/2023
Powinno być:
Data: 21/01/2023
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie: - w zakresie zad. 1: co najmniej dwie usługi 
transportu sanitarnego pacjentów: - jedną z zespołem specjalistycznym i/lub podstawowym, oraz - jedną z 
zespołem specjalistycznym i/lub podstawowym i/lub bez opieki medycznej, w tym co najmniej jedną na wartość 
nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto, – w zakresie zad. 2 co najmniej dwie usługi transportu pacjentów bez 
opieki medycznej, w tym co najmniej jedną na wartość nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto, - w zakresie zad. 
3. co najmniej dwie usługi transportu krwi, jej składników i materiałów biologicznych, w tym co najmniej jedną 
na wartość nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie 
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(dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj.: - w zakresie zad. 
1: 1) co najmniej 8 kierowcami posiadającymi zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz 
co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym 
oraz 2) co najmniej 12 pracownikami przeszkolonymi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i 
posiadających ważne zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu KPP zgodnie z ustawą o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. 2021 r., poz. 2053 ze zm.) lub posiadać wyższe kwalifikacje w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, - w zakresie zad. 2: 3) co najmniej 8 pracownikami przeszkolonymi w zakresie 
pierwszej pomocy przedmedycznej i posiadających ważne zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu 
KPP zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. 2021 r., poz. 2053 ze zm.) lub 
posiadać wyższe kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, - w zakresie zad. 3: 4) co najmniej 2 
kierowcami posiadającymi zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym oraz 
co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym. 
3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim 
potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: - w zakresie zad. 1: 1) co najmniej 1 ambulansem 
drogowym typu „C” oraz 2) co najmniej 1 ambulansem drogowym typu „B” oraz 3) co najmniej 6 ambulansami 
drogowymi typu „A”, - w zakresie zad. 2: 4) co najmniej 8 pojazdami służącymi do przewozu co najmniej 6 
osób (łącznie z kierowcą), ale nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą), - w zakresie zad.3: 5) co najmniej 2 
pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym. Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia warunków jw., 
przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia: 1) wykazu usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych (szczegółowo 
w SWZ); wg wzoru zał. 8 do SWZ, 3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (szczegółowo w SWZ); wg wzoru zał. 
9.1-9.3 do SWZ, 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
(szczegółowo w SWZ); wg wzoru zał. 10.1-10.3 do SWZ.
Powinno być:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie: - w zakresie zad. 1: co najmniej dwie usługi 
transportu sanitarnego pacjentów: - jedną z zespołem specjalistycznym i/lub podstawowym, oraz - jedną z 
zespołem specjalistycznym i/lub podstawowym i/lub bez opieki medycznej, w tym co najmniej jedną na wartość 
nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto, – w zakresie zad. 2 co najmniej dwie usługi transportu pacjentów bez 
opieki medycznej, w tym co najmniej jedną na wartość nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto, - w zakresie zad. 
3. co najmniej dwie usługi transportu krwi, jej składników i materiałów biologicznych, w tym co najmniej jedną 
na wartość nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie 
(dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj.: - w zakresie zad. 
1: 1) co najmniej 8 kierowcami posiadającymi zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz 
co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym 
- dot. pozycji 1 i 2 oraz 2) co najmniej 12 pracownikami przeszkolonymi w zakresie pierwszej pomocy 
przedmedycznej i posiadających ważne zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu KPP zgodnie z ustawą 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. 2021 r., poz. 2053 ze zm.) lub posiadać wyższe kwalifikacje 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy - dot. poz. 3, - w zakresie zad. 2: 3) co najmniej 8 pracownikami 
przeszkolonymi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i posiadających ważne zaświadczenie 
potwierdzające odbycie kursu KPP zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. 2021 r., 
poz. 2053 ze zm.) lub posiadać wyższe kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, - w zakresie zad. 
3: 4) co najmniej 2 kierowcami posiadającymi zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu 
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drogowym oraz co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych w ruchu 
drogowym. 3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: - w zakresie zad. 1: 1) co najmniej 1 
ambulansem drogowym typu „C” oraz 2) co najmniej 1 ambulansem drogowym typu „B” oraz 3) co najmniej 
6 ambulansami drogowymi typu „A”, - w zakresie zad. 2: 4) co najmniej 8 pojazdami służącymi do przewozu 
co najmniej 6 osób (łącznie z kierowcą), ale nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą), - w zakresie zad.3: 5) 
co najmniej 2 pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym. Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia 
warunków jw., przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia: 1) 
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych 
(szczegółowo w SWZ); wg wzoru zał. 8 do SWZ, 3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (szczegółowo w SWZ); wg 
wzoru zał. 9.1-9.3 do SWZ, 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy (szczegółowo w SWZ); wg wzoru zał. 10.1-10.3 do SWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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