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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299719-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Karetki
2019/S 123-299719
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
PL 921
Tochtermana 1
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: mgr inż. Wojciech Marek Puton – Z-ca Dyrektora RSPR
Tel.: +48 483626389
E-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
Faks: +48 483624847
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pogotowie.radom.pl
Adres profilu nabywcy: https://epuap.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pogotowie.radom.pl
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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
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/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1)

Nazwa:
Dostawa 5 szt. ambulansów typu C na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
Numer referencyjny: RSPR-PN-UE/D-1/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
34114121

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk ambulansów typu C, na potrzeby Radomskiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Radomiu o parametrach zgodnych z wymaganiami opisanymi w specyfikacji
technicznej w załącznikach nr 2 oraz 2a do SIWZ, w tym:
— Zadanie nr 1 – ambulans typu C – szt. 4 (zał. nr 2)
Oferowane w zdaniu nr 1 ambulanse mają być wykonane na pojeździe typu furgon i muszą charakteryzować się
identycznymi cechami handlowymi oraz techniczno-eksploatacyjnymi.
— Zadanie nr 2 – ambulansu typu C 1 szt do przewozu pacjentów o większej wadze na potrzeby Radomskiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radom (zał. nr 2a).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 1 - ambulans typu C - szt. 4 - (zał. nr 2)
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34114121

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kod NUTS: PL 921,
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 - ambulans typu C - szt. 4 - (zał. nr 2)
Oferowane w zdaniu nr 1 ambulanse mają być wykonane na pojeździe typu furgon i muszą charakteryzować się
identycznymi cechami handlowymi oraz techniczo-eksploatacyjnymi.
2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:
2.1 Oferowane ambulanse muszą posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją
producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.
2012 poz. 1137 ze. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2013 poz. 951), obowiązujących
norm PN EN 1789:A1/2011 dla środka transportu drogowego typu C, z zabudową części medycznej,
spełniających wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN EN 1789-A1/2011 wymaganej przez NFZ.
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2.2 Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego i przedziału medycznego, oraz wyposażenia
medycznego zawiera specyfikacja techniczna załącznik nr 2 oraz 2a stanowiący opis wymaganych parametrów
technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia.
2.3 Oferowane ambulanse muszą posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód
bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 407), lub dopuszczenie jednostkowe,
Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011. Homologacja/ dopuszczenie
jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.
2.4 Zaoferowane wyposażenie musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz
spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 876 z późn. zm.).
2.5 Dostarczone ambulanse powinny być nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku) i nieużywane,
bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić
podczas jego użytkowania.
2.6 Wykonawca zapewni dla oferowanych ambulansów pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy
medycznej, wyposażenia i sprzętu medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego
W Autoryzowanej Stacji Obsługi.
3. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu
zdawczo-odbiorczego:
3.1 mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów;
3.2 powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące;
3.3 perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesiące;
3.4 na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy - 2 przeglądy
w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.
3.5 Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin
od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach
użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin.
Kody CPV: 34114121-3 - karetki
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 oraz szczegółowe warunki i zasady
realizacji zamówienia określone są we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, jeżeli na etapie składanie ofert są mu
już znani.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Miejsce realizacji zamówienia: kod NUTS: PL 921,Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul.
Tochtermana 1, 26-600 Radom.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 2 – ambulansu typu C 1 szt do przewozu pacjentów o większej wadze na potrzeby Radomskiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radom – (zał. nr 2a)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34114121
33192160

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kod NUTS: PL 921, Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom.

II.2.4)

Opis zamówienia:
— Zadanie nr 2 – ambulansu typu C 1 szt do przewozu pacjentów o większej wadze na potrzeby Radomskiej
Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Radom – (zał. nr 2a)
2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:
2.1 Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją
producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.
Dz.U. 2012 poz. 1137 ze. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2013 poz. 951),
obowiązujących norm PN EN 1789:A1/2011 dla środka transportu drogowego typu C, z zabudową części
medycznej, spełniających wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN EN 1789-A1/2011 wymaganej przez
NFZ.
2.2 Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego i przedziału medycznego, oraz wyposażenia
medycznego zawiera specyfikacja techniczna załącznik 2a stanowiący opis wymaganych parametrów
technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia.
2.3 Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód
bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 407), lub dopuszczenie jednostkowe,
Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011. Homologacja/ dopuszczenie
jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.
2.4 Zaoferowane wyposażenie musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz
spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 876 z późn. zm.).
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2.5 Dostarczony ambulansy powinien być nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku) i nieużywany,
bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić
podczas jego użytkowania.
2.6 Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy
medycznej, wyposażenia i sprzętu medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w
Autoryzowanej Stacji Obsługi.
3. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu
zdawczo-odbiorczego:
3.1 mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów;
3.2 powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące;
3.3 perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesiące;
3.4 na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy – 2
przeglądy
W okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.
3.5 Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin
od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach
użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin.
Kody CPV: 34114121-3 - karetki
33192160-1 - nosze
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 oraz szczegółowe warunki i zasady
realizacji zamówienia określone są we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, jeżeli na etapie składanie ofert są mu
już znani.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Miejsce realizacji zamówienia: kod NUTS: PL 921,
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek nie zostaje określony

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek nie zostaje określony

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie oceny Zadania nr 1, Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co
najmniej 3 (trzy) dostawy ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym o wartości nie mniejszej niż 1 000
000,00 PLN brutto każda z wykazanych dostaw;
W zakresie oceny Zadania nr 2,
Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) dostawy
ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto każda z
wykazanych dostaw.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 6.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie Zamawiającego 26-600 Radom, ul.
Tochtermana 1, pokój nr 13 w dniu 6.8.2019 roku o godz. 10 :15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający ustala wadium na przedmiotu zamówienia w wysokości dla:
— zadania nr 1 – 30.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy),
— zadania nr 2 – 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pomocą poczty elektronicznej e-mail i miniPortalu, ePUAP.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2019
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