
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

dostawa 2 szt. ambulansów na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Część nr 1 - Dostawa ambulansu typu A1 (szt. 1)

Część nr 2 - Dostawa ambulansu typu A2/B (szt. 1)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670206286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tochtermana 1

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 483624847 / 483626389

1.5.8.) Numer faksu: +48 483624847

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pogotowie@pogotowie.radom.pl

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

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa 2 szt. ambulansów na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Część nr 1 - Dostawa ambulansu typu A1 (szt. 1)
Część nr 2 - Dostawa ambulansu typu A2/B (szt. 1)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53c02a0c-01be-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00259119/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-18 10:20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00119625/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup ambulansów na potrzeby Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
1) http://www.pogotowie.radom.pl/ /art,115,przetargi.html 2)www.miniportal.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzie. zam. komunikacja między Zamawiającym a Wyko.
odbywa się przy użyciu:
1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
- obowiązkowo w zak. skła., lub wyco. oferty przez Wyko. 
W pozostałym zakresie może odbywać się przy użyciu ww. strony śr. kom. elektro. lub
1.3. poczty elektro. pod adresem pogotowie@pogotowie.radom.pl 
– z wyłącze. składania, lub wyc. oferty przez Wyko., w szcze. do skła. wniosków o wyjaśnie. SWZ, uzupeł. dok. czy skła. innych oś. i
wyjaśnień.
2. Informacje ogólne:
2.1. Wyko. zamierzający wziąć udział w post. o udzie. zam. pub., musi posiadać konto na ePUAP. Wyko. posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do nastę. for.:
2.1.1. „Formularz do złożenia, wycofa. oferty lub wniosku”, oraz do: 
2.1.2. „Formularza do komunikacji”.
4.2. Zamawiający może również kom. się z Wyko. za pomocą po. elektro., e-mail pogotowie@pogotowie.radom.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.2. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:
2.2.1. Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 
2.2.2. Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
2.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, wycofania oferty
lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
2.4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSPR/TP/D-3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
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4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Część 1 - dostawa ambulansu typu A1 (szt.1), na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu o
parametrach zgodnych z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej - w Załączniku nr 2A dla Cześci 1 do SWZ.
2.3 Wykaz i opis części będących przedmiotem zamówienia został zamieszczony również w DZIALE B Rozdział I SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryteria. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w postaci
aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zadeklarowany w ofercie termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.2. Część 2 - dostawa ambulansu typu A2/B (szt.1), na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu o
parametrach zgodnych z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej - w Załączniku nr 2B dla Cześci 2 do SWZ,
wyposażone w nosze zintegrowane z transporterem tzw. monoblokowe 
2.3 Wykaz i opis części będących przedmiotem zamówienia został zamieszczony również w DZIALE B Rozdział I SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryteria. Oferty oceniane będą punktowo.
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Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w postaci
aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zadeklarowany w ofercie termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
6. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.
6.1.Oferowane ambulanse muszą posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta
pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.),
Roz. Ministra Infra. z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie war. tech. pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj.
Dz.U. 2016 poz.2022 ze zm.), obowiązujących norm PN EN 1789+A2 dla środka transportu drogowego typu: dla części 1:
A1 oraz typu A2/B dla części 2, z zabudową części medycznej, spełniających wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN
EN 1789+A2 wymaganej przez NFZ.
6.2. Minimalne wymagania dotyczące sam. baz., przedziału med. oraz wypo.w sprzęt med. zawiera spec. tech.
oferowanego ambulansu tj.: Załącznik nr 2 A dla Części 1 do SWZ, oraz Załącznik nr 2 B dla Części 2 do SWZ.
6.3. Oferowane ambulanse muszą posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z
zabudową medyczną), wydane zgodnie z Roz. Ministra Tran., Bud. i Gos. Mor. z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tj. Dz.U. 2015 poz.
1475 ze zm.), lub dopuszczenie jednostkowe, Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A2.
Homologacja/ dopuszczenie jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce. 
6.4. Zaoferowane wyposażenie musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać
wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).
6.5. Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinien być nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r. i
nieużywany, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić
podczas jego użytkowania.
6.6. Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu i sprzętu med. pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy
medycznej, wyposażenia i sprzętu medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji
Obsługi. 
7. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-
odbiorczego:
7.1. mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów;
7.2. powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące;
7.3. perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesięcy;
7.4. sprzęt medyczny oraz zabudowa medyczna – min. 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy - 2
przeglądy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansu do wskazanego serwisu gwar.
7.5. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwar., 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.
11. Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać:
a) ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
b) dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia
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20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) w szczególności certyfikat CE.
c) instrukcje w języku polskim dotyczące przedmiotu zamówienia.
d) Dokument homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z
Roz. Ministra Tran. Bud. i Gos. Mor. z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i
przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tj. Dz.U. 2015 poz. 1475 ze zm.), lub dopuszczenie jednostkowe,
Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A2. Homologacja/ dopuszczenie jednostkowe
oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.
oraz Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które
zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących
sytuacjach:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji,
3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy 
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę – w
takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
4. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
5. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy może nastąpić 
w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) http://www.pogotowie.radom.pl/ /art,115,przetargi.html 2)www.miniportal.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-25
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2022-07-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
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