
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zabezpieczenie medyczne imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio organizowanych i

administrowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu w 2022 roku .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000589228

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Romualda Traugutta 29

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-221

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sportgdansk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sportgdansk.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00045107/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-02 14:15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00038441/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
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1. Odnośnie warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą spełni warunek zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym, dla każdej z części zamówienia, jeżeli jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych.
Uwaga:
Weryfikacja powyższego warunku dotyczyć będzie wyłącznie do osób prawnych lub fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
2. Odnośnie warunku uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej.
Wykonawca spełni warunek uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub
zawodowej, dla każdej z części zamówienia, jeżeli posiada uprawnienia do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie zadań z zakresu ratownictwa medycznego, zgodnie z
ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej PRM), ),
tj.:
1) jest jednostką współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o której
mowa w art. 15 ust. 1 ustawy PRM, lub
2) jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o której mowa w art. 32 ust. 1
ustawy PRM.
3. Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dla żadnej z części
zamówienia.
4. Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej, odpowiednio:
1) w zakresie doświadczenia 
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia, jeżeli:
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez
wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi zabezpieczenia medycznego
co najmniej 3 imprez sportowych, każda z imprez przeznaczona na co najmniej 100
uczestników,
część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez
wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi zabezpieczenia medycznego
co najmniej 3 imprez sportowych, każda z imprez przeznaczona na co najmniej 1000
uczestników,
część nr 3 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich
Zamawiający nie określa warunku w zakresie doświadczenia dla żadnej z części zamówienia.
2) w zakresie potencjału technicznego
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
potencjału technicznego, dla każdej z części zamówienia, jeżeli:
łączny udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów
samochodowych Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku –
Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonaniu zadania określonego przedmiotem
zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi co najmniej 10 %, 
oraz odpowiednio dla danej części zamówienia: 
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez
dysponuje minimum min. 1 podstawowym zespołem ratownictwa 
medycznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego
2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez
dysponuje minimum min. 2 specjalistycznymi i 8 podstawowymi zespołami ratownictwa
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medycznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego
2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
część nr 3 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich
Zamawiający nie określa dodatkowego warunku zdolności technicznej lub zawodowej w
zakresie potencjału technicznego dla tej części zamówienia.
3) w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia 
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli:
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez
Zamawiający nie określa warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji
osób skierowanych do realizacji tej części zamówienia.
część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez
Dysponuje minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji koordynatora
medycznego, która pełniła funkcję koordynatora medycznego min. na 3 imprezach biegowych,
każda dotycząca imprezy biegowej na dystansie min. 10 kilometrów (w przypadku imprezy
biegowej prowadzonej na trasie pętli, dystans pojedynczej pętli min. 10 km), przeznaczonej dla 
min. 1.000 uczestników.
część nr 3 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich
Dysponuje minimum 6 osobami posiadającymi uprawnienia ratownika medycznego w
rozumieniu art. 10 ustawy PRM.

Po zmianie: 
1. Odnośnie warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą spełni warunek zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym, dla każdej z części zamówienia, jeżeli jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych.
Uwaga:
Weryfikacja powyższego warunku dotyczyć będzie wyłącznie do osób prawnych lub fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
2. Odnośnie warunku uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej.
Wykonawca spełni warunek uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub
zawodowej, dla każdej z części zamówienia, jeżeli posiada uprawnienia do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie zadań z zakresu ratownictwa medycznego, zgodnie z
ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej PRM), ),
tj.:
1) jest jednostką współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o której
mowa w art. 15 ust. 1 ustawy PRM, lub
2) jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o której mowa w art. 32 ust. 1
ustawy PRM.
3. Odnośnie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dla żadnej z części
zamówienia.
4. Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej, odpowiednio:
1) w zakresie doświadczenia 
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia, jeżeli:
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez
wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi zabezpieczenia medycznego
co najmniej 3 imprez sportowych, każda z imprez przeznaczona na co najmniej 100
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uczestników,
część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez
wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi zabezpieczenia medycznego
co najmniej 3 imprez sportowych, każda z imprez przeznaczona na co najmniej 1000
uczestników,
część nr 3 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich
Zamawiający nie określa warunku w zakresie doświadczenia dla żadnej z części zamówienia.
2) w zakresie potencjału technicznego
odpowiednio dla danej części zamówienia: 
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez
dysponuje minimum min. 1 podstawowym zespołem ratownictwa 
medycznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego
2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez
dysponuje minimum min. 2 specjalistycznymi i 8 podstawowymi zespołami ratownictwa
medycznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego
2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
część nr 3 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich
Zamawiający nie określa dodatkowego warunku zdolności technicznej lub zawodowej w
zakresie potencjału technicznego dla tej części zamówienia.
3) w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia 
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli:
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez
Zamawiający nie określa warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji
osób skierowanych do realizacji tej części zamówienia.
część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez
Dysponuje minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji koordynatora
medycznego, która pełniła funkcję koordynatora medycznego min. na 3 imprezach biegowych,
każda dotycząca imprezy biegowej na dystansie min. 10 kilometrów (w przypadku imprezy
biegowej prowadzonej na trasie pętli, dystans pojedynczej pętli min. 10 km), przeznaczonej dla 
min. 1.000 uczestników.
część nr 3 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich
Dysponuje minimum 6 osobami posiadającymi uprawnienia ratownika medycznego w
rozumieniu art. 10 ustawy PRM.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-02-04 12:00

Po zmianie: 
2022-02-08 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
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2022-02-04 12:30

Po zmianie: 
2022-02-08 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-03-05

Po zmianie: 
2022-03-09
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