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Numer ogłoszenia: 184545 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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: 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 - 3 PN/2015 4.Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV 50112000-3 - 

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


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 

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. 8. Wykonawca bezpośrednio po otrzymaniu zlecenia zobowiązany jest 

do bezzwłocznego przystąpienia do naprawy ambulansu jak również do dołożenia wszelkich starań 

w przedmiocie zminimalizowania czasu naprawy. Strony dopuszczają telefoniczną formę zgłaszania 

zleceń, jak również za pośrednictwem: fax , lub e- mail. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia 

zgłoszenia naprawy, ze względu na brak możliwości jej wykonania z uwagi np. na brak części 

zamiennych, brak mocy przerobowych itp. 9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i 

rozliczenia napraw samochodów wynikłych ze zdarzenia losowego objętego odrębną umową 

ubezpieczenia Zamawiającego, 10. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług w okresie 

trwania umowy, ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ. 11. W trakcie wykonywania przeglądów 

okresowych i obsługi technicznej, oprócz czynności zawartych w instrukcji obsługi dla danej marki i 

typu ambulansu, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić komputerowe badanie pojazdu na 

ścieżce diagnostycznej (badanie hamulców, amortyzatorów) z jednoczesnym załączeniem 

wydruków. 12. Wykonanie innych napraw niż w/w w zakresie napraw karoserii i zabudowy 

ambulansu wg zlecenia Zamawiającego. 13. Zapewnienie usługi pomocy drogowej przez 7 dni w 

tygodniu, 24 godziny na dobę. 14. Części zamienne i materiały eksploatacyjne dostarcza 

Wykonawca. Części zamienne i materiały użyte w naprawach i okresowych przeglądach 

technicznych powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów 

poszczególnych pojazdów i spełniać normy jakościowe stosowane w tym zakresie. 15. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania usługi z części (materiałów) przez niego 

powierzonych. 16. Od momentu przejęcia przez osobę upoważnioną z ramienia Wykonawcy, 

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazany ambulans oraz jego wyposażenie. 17. 

Wykonawca naprawy jest zobowiązany do przekazania naprawionego ambulansu w stanie 

czystości i porządku oraz odpowiednio zakonserwowanego. 18. Liczba ambulansów podlegających 

obsłudze w ramach niniejszego zamówienia może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu w 

okresie trwania umowy. W takiej sytuacji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 

zmiany zakresu i przedmiotu zamówienia. 19. Wykonawca udzieli, co najmniej 12 miesięcznej 

gwarancji na wszystkie usługi, natomiast gwarancja na wszystkie użyte do wykonywania usługi 

części zamienne będzie zgodna z gwarancją udzieloną przez producenta danej części. Przez okres 

trwania umowy udzielone przez Wykonawcę gwarancje na świadczone usługi oraz na części 

zamienne nie ulegną zmianom. 20. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zamawiającemu 

przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie z tytułu rękojmi. 21. W przypadku zgłoszenia przez 



Zamawiającego reklamacji wykonanej usługi Wykonawca na swój koszt odbierze ambulans z 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego z przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie 

o ruchu drogowym i wykona naprawę w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od momentu 

uznania reklamacji. Wykonawca rozpatrzy zasadność reklamacji w ciągu nie dłuższym niż 24 

godziny od otrzymania formalnego jej zgłoszenia przez Zamawiającego. 22. Po bezskutecznym 

upływie terminów, o których mowa w pkt. 21, Wykonawca zabezpieczy zastępczy ambulans, który 

udostępni Zamawiającemu nieodpłatnie do czasu ukończenia naprawy reklamacyjnej. 23. W 

przypadku braku ambulansu zastępczego o którym mowa w pkt. 22 Zamawiający może wynająć 

ambulans od innego podmiotu obciążając kosztami wynajęcia Wykonawcę. 24. Z uwagi na 

specyfikę prowadzonej działalności przez Zamawiającego oraz wymagane powyżej rygory 

dotyczące terminowości napraw, wszystkie usługi muszą być świadczone w stacji obsługi, 

wyposażonej w minimum cztery stanowiska naprawcze oraz minimum jedno stanowisko 

diagnostyczne. Wykonawca musi podać w ofercie adres stacji obsługi, która będzie realizowała 

zamówienie. 25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli podczas wykonywanej naprawy 

lub obsługi technicznej samochodów. 26. Zamawiający zastrzega stałość cen ofertowych przez cały 

okres obowiązywania umowy.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

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: Rozpoczęcie: 01.01.2016. 

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 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące: - posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca 

potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące: - 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. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące: - dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . Wykonawca potwierdzi 

spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w 

art. 22 ust. 1ustawy Pzp. dotyczące: -sytuacji ekonomicznej i finansowej.Wykonawca 

potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony gdy z dokumentów lub oświadczeń złożonych przez Wykonawcę 

wynikać będzie uprawnienie do wykonywania czynności niezbędnych do zrealizowania 

zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty - oświadczenia , o których mowa w 

rozdziale VII SIWZ wg formuły spełnia bądź nie spełnia. Nie złożenie przez Wykonawcę 

wskazanych dokumentów, bądź złożenie ich w niewłaściwej formie spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 



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: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 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; 

 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 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; 

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) 

Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenia i formularze wg wzorów załączników: 

a.Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, b.Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz 

ofertowy , który jest drukiem Zamawiającego do wykorzystania przez Wykonawcę składającego 



ofertę, c.Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy, d.Załącznik nr 4 do SIWZ jest formularz o nazwie 

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, który jest do wykorzystania przez Wykonawcę 

składającego ofertę. e.Załącznik nr 5 do SIWZ jest formularz o nazwie Oświadczenie z art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp, który jest do wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. f.Załącznik nr 6 do 

SIWZ - dokumenty uwierzytelniające posiadany potencjał techniczny i jakościowy Wykonawcy. 

g.Załącznik nr 6a do SIWZ - oświadczenie dot. wykonanych napraw . h.Załącznik nr 7 do SIWZ jest 

formularz o nazwie Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, który jest do wykorzystania 

przez Wykonawcę składającego ofertę. 

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 - 10 

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: 23.12.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, w sekretariacie I piętro (pok. nr 12). 

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 

 



 


