
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 

http://www.pogotowie.radom.pl 

 

Ogłoszenie nr 53569 - 2017 z dnia 2017-03-28 r. 

Radom: usługi w zakresie, napraw i konserwacji ambulansów sanitarnych 

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

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


nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, krajowy 

numer identyfikacyjny 67020628600000, ul. ul. Tochtermana  1, 26600   Radom, 

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 626 389, e-mail 

pogotowie@pogotowie.radom.pl, faks 483 624 847.  

Adres strony internetowej (URL):  

Adres profilu nabywcy: www.pogotowie.radom.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji 

samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 



zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

tak  

www.pogotowie.radom.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 

nie  

adres  

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

ul.Tochtermana 1/ sekretariat I p. pok. 12/ 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 



nie  

Adres:  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi w zakresie, 

napraw i konserwacji ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego 

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem 

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

sanitarnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2.Rodzaj zamówienia 



publicznego: usługa 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ) 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. 4.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. 5.Serwis naprawczy 

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

minimum 7 godzin w soboty. 6.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. 7.Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania i rozliczenia napraw samochodów wynikłych ze 

zdarzenia losowego objętego odrębną umową ubezpieczenia Zamawiającego, 

8.Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług w okresie trwania umowy, 

ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ. 9.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. 10.Wykonanie innych 

napraw niż w/w w zakresie napraw karoserii i zabudowy ambulansu wg zlecenia 

Zamawiającego. 11.Zapewnienie usługi pomocy drogowej przez 7 dni w tygodniu, 

24 godziny na dobę. 12.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. 13.Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wykonania usługi z części (materiałów) przez niego powierzonych. 14.Od 



momentu przejęcia przez osobę upoważnioną z ramienia Wykonawcy, Wykonawca 

przejmuje odpowiedzialność za przekazany ambulans oraz jego wyposażenie. 

15.Wykonawca naprawy jest zobowiązany do przekazania naprawionego 

ambulansu w stanie czystości i porządku oraz odpowiednio zakonserwowanego. 

16.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. 17.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. 18.Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zamawiającemu 

przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie z tytułu rękojmi. 19.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. 20.Po 

bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w pkt. 21, Wykonawca 

zabezpieczy zastępczy ambulans, który udostępni Zamawiającemu nieodpłatnie do 

czasu ukończenia naprawy reklamacyjnej. 21.W przypadku braku ambulansu 

zastępczego o którym mowa w pkt. 22 Zamawiający może wynająć ambulans od 

innego podmiotu obciążając kosztami wynajęcia Wykonawcę. 22. 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. 23. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do kontroli podczas wykonywanej naprawy lub obsługi 



technicznej samochodów. 24. Zamawiający zastrzega stałość cen ofertowych przez 

cały okres obowiązywania umowy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 50112000-3 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 

Okres w miesiącach: 20 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  



Określenie warunków: Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (nie mniej niż 1 000 000,00 PLN 

(słownie; jeden milion złotych ) 

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Opis bezwzględnie wymaganego potencjału technicznego i 

jakościowego Wykonawcy zawarty w Formularzu nr 3 do SIWZ.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  

Informacje dodatkowe: Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania niniejszego zamówienia Wykonawca (o ile są już znane) podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w/w usługę. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

usługi. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 



WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z 

właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia 

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznychlub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub innegodokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 



szczególnościuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. 4) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 

nie mniej niż 1 000 000,00 PLN (słownie : jeden milion złotych) 5) informacji z 

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy oraz 

odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej, nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływ terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, 2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłattych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji 

właściwego organu. 3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy,ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby,której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 



zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej o osoby. Przepis ust. 3 

stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

Wykonawcę, Zamawiający możezwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenieniezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 6. W przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający możezwrócić się do 

właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

którejdokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dokumenty określone w ust. 1 obowiązują oddzielnie każdego z 

Wykonawców. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą. 1) pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy (o ile 

nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy(podpisy i pieczęcie 

oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej 



kopii. 2) Formularz nr 2- informacja o częściach zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu 

zamówienia siłami własnymi – zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do 

SIWZ. 3) Formularz nr 3 – Opis bezwzględnie wymaganego potencjału 

technicznego i jakościowego Wykonawcy. 4) Oświadczenie ,że Wykonawca 

posiada minimum cztery stanowiska naprawcze oraz minimum jedno stanowisko 

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

realizowała zamówienie. 5) Oświadczenie Wykonawcy o ilości wykonanych 

napraw ambulansów marki Mercedes oraz Volkswagen w okresie od 01.03.2016r. 

do 28.02.2017r. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

nie 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

nie 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  



Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 



systemu zakupów:  

nie 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  



IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

średni rabat 40 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  



 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie 



Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy , chyba ,że 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia , oraz określił 

warunki takiej zmiany. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie a) 

zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, b) zmiany siedziby Wykonawcy, c) 

zmiany numeru konta Zamawiającego lub Wykonawcy, d) zmiany wynagrodzenia 

brutto wynikającej z urzędowych zmian w obowiązujących przepisach 

podatkowych tj. zmiana podatku VAT. 3. Zmiany dokonane z naruszeniem 

zapisów niniejszego paragrafu poza sytuacjami wskazanymi powyżej są nieważne.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 07/04/2017, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

składania ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby 

pozostać na stronie.. 

    
 

Radomska Stacja 

Pogotowia 

Ratunkowego 
Zamawiający 

 
 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w 

dniu 2017-03-28 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 2017-03-28 (numer ogłoszenia 53569-2017). 

Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy 

kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl  
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