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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 umundurowania dla członków 

zespołów ratownictwa medycznego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 

zamówienia- dostawa umundurowania dla członków zespołów ratownictwa medycznego. 2. Kod 

CPV określający przedmiot zamówienia: CPV 33.19.90.00-1; 18.83.00.00-6 3.Dostarczone 

umundurowanie winno być zgodne z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ, (formularz 

asortymentowo- cenowy). 4.Termin realizacji zamówienia: 7 dni od złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 5.Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane do siedziby Radomskiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu przy ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 6. Dostawa winna być udokumentowana przez Wykonawcę fakturą VAT. 

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


7.Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany cen jednostkowych towaru w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy. 9.Zamawiający żąda zgodnie z art. 36 b ust.1, wskazania 

przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty wariantowej. 12. 

Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielania 

zamówień uzupełniających. 14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

15.Złożenie przez Wykonawcę oferty niezgodnej z powyższymi warunkami powodować będzie jej 

odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1. 

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: 7. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w 

następującej wysokości: 4 000, 00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może 

być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, 

poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A. 26 1050 1793 1000 0090 3045 

8005. 



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 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 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 3 

do SIWZ). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 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, umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego 

o wartości nie mniejszej niż 130 tys. zł netto każda, zgodnie z zasadą spełnia- nie 

spełnia( załącznik nr 5 do SIWZ). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 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 3 do SIWZ). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 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 3 do SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 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 3 do SIWZ). 

Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia na 

podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń, które są wymagane w części V 

SIWZ, metodą spełnia- nie spełnia. 

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: 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

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; 

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

oferty dokumenty potwierdzające, że odzież jest wykonana zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. w sprawie 

oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie 

umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego tj: 1) Dokument 

potwierdzający zgodność z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013 lub normą zastępującą, 

na kolor fluorescencyjny czerwony dla koszulki z krótkim rękawem T-shirt koszuli- bluzy 

letniej, spodni letnich, kamizelki, kurtki całosezonowej, bluzy polarowej oraz wstawek w 

bluzie dla dyspozytorów, wydany przez upoważniony do tego podmiot, 2) Dokument 

potwierdzający zgodność z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013 lub normą zastępującą 

na kolor fluorescencyjny czerwony, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów 

zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego dla spodni letnich 

i kurtki całosezonowej, 3) Dokument potwierdzający zgodność z Polską Normą PN-EN 

343+A1:2008 lub normą zastępującą, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i 

oporu pary wodnej na kurtkę całosezonową, wydany przez upoważniony do tego podmiot, 

4) Dokument potwierdzający zgodność z Polską Normą PN-EN 14058 :2007 lub normą 

zastępującą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego dla bluzy- podpinki do kurtki 

wydany przez upoważniony do tego podmiot, 5) Dokument potwierdzający opór pary 

wodnej nie przekraczający 5m2xPa/W dla koszulki z krótkimi rękawkami T-shirt oraz 

koszuli-bluzy letniej, spodni letnich wydany przez upoważniony do tego podmiot, Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) Kartę parametrów technicznych lub 

inny dokument potwierdzający gramaturę i skład surowcowy, wydany przez upoważniony 

do tego podmiot (dla koszulki z krótkimi rękawkami T-shirt , koszuli (bluzy letniej), spodni 



letnich, kamizelki, bluzy- podpinki do kurtki, kurtki całosezonowej, bluzy z mikro polaru), 2) 

Wzory użytkowe odzieży tj. po jednej sztuce ubrań z każdej pozycji. 3) Zamawiający 

odrzuci oferty Wykonawców, którzy dostarczą wzory odzieży niezgodne z opisem w 

załączniku nr 2 do SIWZ, lub którzy nie załączą wzorów wraz z ofertą. 4) Prezentowana 

odzież pozostanie w siedzibie Zamawiającego do chwili rozstrzygnięcia postępowania. 

Zamawiający wyraża zgodę na prezentację oferowanych wyrobów w dniu otwarcia ofert, 

bezpośrednio po otwarciu ofert. 5) Wzory użytkowych ubrań , których oferty nie zostały 

wybrane, Wykonawcy odbiorą na swój koszt. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów 

załączonych przez wykonawcę do oferty, a w przypadku dołączenia kserokopii pełnomocnictwa 

musi być ono poświadczone notarialnie, 

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 - 65 

 2 - właściwości użytkowe - 35 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy: a)Ceny jednostkowe brutto mogą 

ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - mogą się 

zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena 

brutto, cena netto pozostanie bez zmian, b)Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również 

zmiany adresowe stron umowy. c)Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany w 20% 

rozmiarów dostarczonego towaru na rozmiar większy lub mniejszy w ciągu 14 dni roboczych od 



daty pisemnego wysłania Wykonawcy zgłoszenia towaru do wymiany. Koszty odbioru i dostawy 

towaru do wymiany ponosi Wykonawca. 6. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3, 4, 5 

niniejszego § są nieważne. 

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 pokój nr 12/ I 

piętro/.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 06.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom pokój nr 12/ I piętro/.. 

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 

 
 


