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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II.  

Punkt: 4)  

W ogłoszeniu jest: .Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego 

pacjentów 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie ambulansem drogowym 

typu A2 z zespołem podstawowym w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w ilości 30 000 km i 800 godzin w czasie 

trwania umowy (12 miesięcy) do innych jednostek świadczących usługi medyczne w celu 

dalszego leczenia lub wykonania badania bądź konsultacji lub przewozu pacjentów do domu, 

zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Usługa ta musi być dostępna 24 godziny na dobę przez 

7 dni w tygodniu, na każde wezwanie Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość niewykorzystania zakontraktowanej pełnej ilości godzin oraz kilometrów. W 

takim przypadku, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o naprawienie szkody 

spowodowanej tym zmniejszeniem. Zmniejszenie takie nie może stanowić dla Wykonawcy 

podstawy do żądania zmiany warunków umowy, w tym także w zakresie ceny. 3. 

Wykorzystane środki transportu sanitarnego muszą spełniać warunki 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 

2015r. poz. 305 z późn. zm.) oraz wymagania opisane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o 

działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.), właściwie 

oznakowane, wyposażone w odpowiedni sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Polskie Normy przenoszące normy europejskie, zgodnie z przepisami o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym). Środki transportu muszą posiadać obowiązujący pakiet 

ubezpieczeń OC, NW. Rok produkcji pojazdu nie wcześniejszy niż 2013. 4. Osoby 

wykonujące usługę muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 5. W 

ramach usługi transportu sanitarnego ambulansem drogowym typu A2 z zespołem 

podstawowym w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym Wykonawca zobowiązany jest do: – Odbioru 

pacjenta z oddziału/poradni oraz doprowadzenia lub ewentualnego zniesienia do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego; – Transportu do i z badań oraz poradni (pracownie TK i 

MRI, konsultacje diagnostyczne, przewozu pacjenta do wskazanego szpitala, odwóz do 

miejsca zamieszkania, itp.); – Pomocy pacjentom w czasie transportu; – W szczególnych 

przypadkach usługa transportu może obejmować przewóz materiałów biologicznych i innych 



materiałów wykorzystywanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz przekazywanie 

dokumentacji medycznej. 6. Transport sanitarny realizowany na zlecenie Zamawiającego 

odbywać się będzie z zastosowaniem środków łączności bezprzewodowej, umożliwiających 

bezpośredni, ciągły kontakt z kierowcą. Stosowane środki łączności winny być dopuszczone 

do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Wykonawca zapewnia nadzór 

merytoryczny prawidłowego funkcjonowania zespołu oraz zachowania tajemnicy medycznej, 

realizację zleconego transportu najkrótszą trasą, w możliwie najkrótszym terminie oraz 

przestrzegania przepisów wewnętrznych Zamawiającego. 8. Wykonawca w trakcie 

świadczenia usługi transportowej ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody 

przewozowe, za powierzonego pacjenta lub materiały biologiczne i inne materiały, które 

zostały mu przekazane. 8. Czas pracy liczony jest od godziny przyjazdu do siedziby 

zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego do godziny powrotu pacjenta 

do siedziby zamawiającego lub przekazania pacjenta (materiałów biologicznych lub innych 

materiałów) do wskazanego szpitala lub placówki, miejsca zamieszkania itp. według zlecenia 

zamawiającego. Kilometry są liczone od siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego do miejsca powrotu pacjenta do siedziby zamawiającego lub 

przekazania pacjenta (materiałów biologicznych lub innych materiałów) do wskazanego 

szpitala lub placówki, miejsca zamieszkania itp. według zlecenia zamawiającego.  

W ogłoszeniu powinno być: .Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu 

sanitarnego pacjentów 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie 

ambulansem drogowym typu A2 z zespołem podstawowym w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w ilości 40 000 

km i 850 godzin w czasie trwania umowy (12 miesięcy) do innych jednostek świadczących 

usługi medyczne w celu dalszego leczenia lub wykonania badania bądź konsultacji lub 

przewozu pacjentów do domu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Usługa ta musi być 

dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, na każde wezwanie Zamawiającego. 2. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania zakontraktowanej pełnej ilości 

godzin oraz kilometrów. W takim przypadku, Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej tym zmniejszeniem. Zmniejszenie takie nie 

może stanowić dla Wykonawcy podstawy do żądania zmiany warunków umowy, w tym także 

w zakresie ceny. 3. Wykorzystane środki transportu sanitarnego muszą spełniać warunki 

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 2015r. poz. 305 z późn. zm.) oraz wymagania opisane w ustawie z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.), 

właściwie oznakowane, wyposażone w odpowiedni sprzęt zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Polskie Normy przenoszące normy europejskie, zgodnie z przepisami o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym). Środki transportu muszą posiadać obowiązujący 

pakiet ubezpieczeń OC, NW. Rok produkcji pojazdu nie wcześniejszy niż 2013. 4. Osoby 

wykonujące usługę muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 5. W 

ramach usługi transportu sanitarnego ambulansem drogowym typu A2 z zespołem 

podstawowym w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym Wykonawca zobowiązany jest do: – Odbioru 

pacjenta z oddziału/poradni oraz doprowadzenia lub ewentualnego zniesienia do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego; – Transportu do i z badań oraz poradni (pracownie TK i 

MRI, konsultacje diagnostyczne, przewozu pacjenta do wskazanego szpitala, odwóz do 

miejsca zamieszkania, itp.); – Pomocy pacjentom w czasie transportu; – W szczególnych 

przypadkach usługa transportu może obejmować przewóz materiałów biologicznych i innych 

materiałów wykorzystywanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz przekazywanie 

dokumentacji medycznej. 6. Transport sanitarny realizowany na zlecenie Zamawiającego 



odbywać się będzie z zastosowaniem środków łączności bezprzewodowej, umożliwiających 

bezpośredni, ciągły kontakt z kierowcą. Stosowane środki łączności winny być dopuszczone 

do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Wykonawca zapewnia nadzór 

merytoryczny prawidłowego funkcjonowania zespołu oraz zachowania tajemnicy medycznej, 

realizację zleconego transportu najkrótszą trasą, w możliwie najkrótszym terminie oraz 

przestrzegania przepisów wewnętrznych Zamawiającego. 8. Wykonawca w trakcie 

świadczenia usługi transportowej ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody 

przewozowe, za powierzonego pacjenta lub materiały biologiczne i inne materiały, które 

zostały mu przekazane. 8. Czas pracy liczony jest od godziny przyjazdu do siedziby 

zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego do godziny powrotu pacjenta 

do siedziby zamawiającego lub przekazania pacjenta (materiałów biologicznych lub innych 

materiałów) do wskazanego szpitala lub placówki, miejsca zamieszkania itp. według zlecenia 

zamawiającego. Kilometry są liczone od siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego do miejsca powrotu pacjenta do siedziby zamawiającego lub 

przekazania pacjenta (materiałów biologicznych lub innych materiałów) do wskazanego 

szpitala lub placówki, miejsca zamieszkania itp. według zlecenia zamawiającego.  
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