
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.pogotowie.radom.pl 

 

Radom: usługi w zakresie: przeglądów, napraw i konserwacji 

ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego 

Numer ogłoszenia: 263089 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Tochtermana 1, 26-600 

Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3626389, faks 048 3624847. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.radom.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi w zakresie: przeglądów, napraw 

i konserwacji ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia są usługi w zakresie: przeglądów, napraw i konserwacji ambulansów Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego przez stację naprawy samochodów. 2.Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ -

Opis przedmiotu zamówienia- zawiera zakres usług, marki, modele oraz ilości ambulansów, rok 

produkcji, dotychczasowy przebieg w km, średni przebieg roczny w km, pojemność silnika w cm³, 

numer rejestracyjny samochodu. 3.Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 

RSPR -7 PN/2014 4.Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV 50112000-3 - 

usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów. 5.Rodzaj zamówienia - usługa. 6.Serwis 

naprawczy samochodów musi być zlokalizowany w odległości do 10 km od siedziby Radomskiej 

http://www.pogotowie.radom.pl/


Stacji Pogotowia Ratunkowego znajdującego się w Radomiu przy ul. Tochtermana 1. 7.Serwis 

naprawczy samochodów winien być czynny, co najmniej 12 godzin dziennie w dni robocze i 

minimum 7 godzin w soboty.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru -

załącznik nr 4 do SIWZ - oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę lub osobę-

osoby uprawnioną-uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Ocena spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą 

dokumenty wg formuły -spełnia bądź nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru -

załącznik nr 4 do SIWZ - oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę lub osobę-

osoby uprawnioną-uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Ocena spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą 

dokumenty wg formuły -spełnia bądź nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia (szczegółowy wykaz wymagań zamawiającego zawarto w 

załączniki nr 6 i załączniku nr 6a do SIWZ); Ocena spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty 

wg formuły -spełnia bądź nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia (szczegółowy wykaz wymagań zamawiającego zawarto w 

załączniki nr 6 i załączniku nr 6a do SIWZ); Ocena spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty 

wg formuły -spełnia bądź nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru -

załącznik nr 4 do SIWZ - oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę lub osobę-

osoby uprawnioną-uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Ocena spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą 

dokumenty wg formuły -spełnia bądź nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 



wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  



 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Kopia opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności OC z tytułu prowadzonej działalności. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90  

 2 - średni rabat w % na części zamienne, materiały eksploatacyjne - 10  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.pogotowie.radom.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Radomska 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

31.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie I piętro (pok. nr 12), w 

siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 

Radom. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 



Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


