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www.pogotowie.radom.pl

Radom: dostawa dwóch fabrycznie nowych rok produkcji 2016
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

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: dostawa dwóch fabrycznie nowych rok
produkcji 2016 ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią
SIWZ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest : dostawa dwóch fabrycznie nowych rok produkcji 2016 ambulansów sanitarnych
typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ. 2.Rodzaj zamówienia publicznego:
dostawa 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch
fabrycznie nowych rok produkcji 2016 ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych
zgodnych z treścią SIWZ. Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej

polskiej normie PN-EN 1789+A1: 2011 typ ambulansu C (lub norm równoważnych) w zakresie
odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania. Każdy ambulans dostarczony będzie
wraz z noszami głównymi , transporterem do noszy. 3.2 Dostawa dwóch fabrycznie nowych
ambulansów sanitarnego typu C zostanie potwierdzona protokołem odbioru i fakturą. 4.Opis
przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Formularzu parametrów wymaganych
(wymagane minimalne parametry techniczne oraz parametry użytkowe przedmiotu zamówienia)
zał. nr 2 do SIWZ. 5.Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do
napraw gwarancyjnych pojazdu i wyposażenia na terenie Polski położony najbliżej siedziby
Zamawiającego. 6.Minimalny okres gwarancji na oferowane ambulanse sanitarne typu C od daty
podpisania protokołu odbioru, bez ograniczenia przebiegu, wynosi 24 miesiące. 7.Minimalny okres
gwarancji na nosze główne i transporter do noszy wyposażenie zamontowane w ambulansie wynosi
24 miesiące. 8.Minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia 120 miesięcy. 9. Minimalny okres
gwarancji na powłokę lakierniczą 36 miesięcy. 10.Termin wszystkich gwarancji rozpoczyna się od
daty przekazania kompletnych ambulansów. 11.Wykonawca zobowiązany jest do instruktażu
obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu
w nim zamontowanego przy przekazywaniu ambulansów oraz przeszkolenia wskazanych
pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych, eksploatacji, napraw w terminach
uzgodnionych z Zamawiającym. 12.Wykonawca zobowiązuje się do montażu w ambulansach
sprzętu i aparatury medycznej dostarczonej przez Zamawiającego. 13.Zamawiający zastrzega
sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu wspomagania dowodzenia SWD
składającego się m. in. z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z
podstawą stacją dokującą i przegubowym uchwytem, bez utraty gwarancji producenta pojazdu.
Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy w
uzgodnieniu z Wykonawcą, a montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji a Wykonawca
zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń
systemu SWD, PRM. 14.Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać świadectwo homologacji
wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24 października
2005r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. nr 238 poz.
2010 z późn. zmianami), na ambulans sanitarny. Ambulans musi odpowiadać przepisom zawartym
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz.
262 z późn. zm.). 15.Po dostarczeniu ambulansów sanitarnych typu C oraz wszelkimi wymaganymi
dokumentami Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu
rejestracji ambulansu. W szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów
wymaganych przez instytucje państwowe, np. Wydział Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i

Kierowców, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ. 16.Nazwy i kody określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień (CPV):34.11.41.21-3, 33.19.21.60-1 17.Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zobowiązań umowy. - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą
przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. - Określenie przez
Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 18.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3, 33.19.21.60-1.
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 dniach: 42.

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 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku : Zamawiający dokona oceny spełnienia
przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z
ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą
spełnia nie spełnia (załącznik nr 5 do SIWZ).



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : Zamawiający dokona
oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów: - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załącznikiem dowodów czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - minimum trzech dostaw, których zakres
merytoryczny odpowiada przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 395
000,00 PLN każda, zgodnie z zasadą spełnia nie spełnia( załącznik nr 4 do SIWZ).



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : Zamawiający uzna
warunek za spełniony poprzez wykazanie się posiadaniem co najmniej jednego punktu
serwisowego pojazdów w odległości max. 15 km od siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia
ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z zasadą spełnia nie spełnia



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : Zamawiający uzna
warunek za spełniony poprzez wykazanie się posiadaniem co najmniej jednego punktu
serwisowego pojazdów w odległości max. 15 km od siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia
ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z zasadą spełnia nie spełnia



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia ofert na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z zasadą spełnia nie spełnia załącznik nr 5 do SIWZ).

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:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

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;

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 zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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)
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać
następujące dokumenty: 1. wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ. 2. Wypełniony formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ. 3.
Wypełniony formularz parametrów wymaganych -załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wypełniony formularz
parametrów punktowanych -załącznik nr 3 do SIWZ. 5. świadectwa homologacji na oferowane
ambulanse sanitarne typu C- kopie. 6. wykaz zrealizowanych minimum trzech dostaw wg wzoru
stanowiącego - załącznik nr 4 do SIWZ. 7. oświadczenie potwierdzające spełnienie przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1, wg załączonego

druku- załącznik nr5 do SIWZ. 8. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 6 do SIWZ. 9. Akceptacja projektu umowy wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 7 do
SIWZ 10. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 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, (wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert), 11. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert), 12.
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku , innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. 13. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o którym
mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50,
poz.331, z późn. zm) - załącznik nr 8 do SIWZ. 14. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa
lub innych dokumentów. 15. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminem składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia i wskaże - zakres udostępnionych zasobów związanych z realizacja zamówienia oraz
dostarczy status prawny tych wykonawców - dokumenty rejestrowe.-załącznik nr 9 do SIWZ.
Podmiot , który zobowiązał się do udostępnienia zasobów , odpowiada solidarnie z Wykonawcą za

szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

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 - 75



2 - parametry techniczne - 25
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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: 13.04.2016 godzina 10:00, miejsce: 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

