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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41278-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Świebodzin: Karetki
2023/S 015-041278

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 003-006108)

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

Oficjalna nazwa: Ratownictwo Medyczne Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Młyńska 6
Miejscowość: Świebodzin
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 66-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Januszaniec
E-mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl 
Tel.:  +48 661959185
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowyszpital.pl/ratownictwo-medyczne-podstawowe-informacje

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup wraz z dostawą 1 szt. ambulansu typu C z wyposażeniem zgodnego z normą PN:EN 1789 lub 
równoważną dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań w ramach Systemu 
Państwowe Rato
Numer referencyjny: 2022-1004

II.1.2) Główny kod CPV
34114121 Karetki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest " Zakup wraz z dostawą 1 szt. ambulansu typu C z wyposażeniem zgodnego 
z normą PN:EN 1789 lub równoważną dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań 
w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.". 
zakres przedmiotowy wyszczególniono oraz opisano w załączniku nr 2 do SWZ " Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia" oraz w załączniku nr 1 do SWZ " Formularz ofertowy"
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/01/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 003-006108

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Adresy internetowe
Zamiast:
Główny adres: www.nowyszpital.pl/ratownictwo-medyczne-podstawowe-informacje
Powinno być:
Główny adres: https://nowyszpital.pl/ratownictwo/
Numer sekcji: I.3
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.nowyszpital.pl/przetargi/2022-1004
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://nowyszpital.pl/przetargi/dostawy/2023-dostawy/2022-1004/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem platformy zakupowej: https://ezamowienia.gov.pl.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Numer sekcji: IV.1.1
Zamiast:
Procedura przyspieszona na podstawie: art. 138 ust. 4. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty 
elektronicznej ejanuszaniec@nowyszpital.pl  z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuję wyłącznie przy 
użyciu miniPortalu.
Powinno być:
Procedura przyspieszona na podstawie: art. 138 ust. 4. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl., który dostępny jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. lub 
poczty elektronicznej ejanuszaniec@nowyszpital.pl  z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuję wyłącznie 
przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl.
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Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/01/2023
Powinno być:
Data: 16/02/2023
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 30/03/2023
Powinno być:
Data: 17/04/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/01/2023
Powinno być:
Data: 16/02/2023

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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