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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.piastunzoz.pl 

 

Piastów: ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU 

C NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ PIASTUN 

Numer ogłoszenia: 319766 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 

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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PIASTUN" , ul. Mikołaja 

Reja 1, 05-820 Piastów, woj. mazowieckie, tel. 22 7236287, 7231147, faks 22 7236287, 7231147. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.piastunzoz.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: ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU 

SANITARNEGO TYPU C NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ PIASTUN. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKUP I DOSTAWA 

AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa 

załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, 

wyprodukowanego w roku 2015, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, 

wyposażonego w silnik zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu 

http://www.piastunzoz.pl/
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miejskim ambulansu sanitarnego typu C. Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym 

powinien spełniać wymagania aktualnych norm PN EN 1789 i PN EN 1865 lub równoważnych, w 

tym europejskich, w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania opisane w SIWZ oraz 

spełniają wymagania określone w przepisach dot. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 

ich niezbędnego wyposażenia - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r. art. 36 oraz, że oferowane 

wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3. 

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: Okres w dniach: 21. 

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 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., którego wzór stanowi załącznik do oferty. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Wykaz wykonanej co najmniej 1 dostawy ambulansu sanitarnego typu C o wartości nie 

mniejszej niż 200 000 zł brutto - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawa 

została wykonana wraz z załączeniem dowodów, że w/w dostawa została wykonane 

należycie - załącznik do oferty. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., którego wzór stanowi załącznik do oferty. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., którego wzór stanowi załącznik do oferty. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., którego wzór stanowi załącznik do oferty. 

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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

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 
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wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

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 otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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 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: 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, 

że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia z dnia 19.02.2013 r. Prezesa Rady Ministrów 

wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu: a. Kopię Świadectwa 

homologacji na samochód specjalny sanitarny skompletowany wraz z załącznikami, jeżeli 

świadectwo homologacji obejmuje załączniki dla samochodu sanitarnego skompletowanego. b. 

Oświadczenie Wykonawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, iż przedmiot 

zamówienia będzie posiadał świadectwo homologacji po zabudowie w dniu odbioru przedmiotu 

zamówienia - Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczanie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 

do oferty. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 2a 

ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 

szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
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wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia 

wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w 

zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które 

mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz 

naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich 

naprawienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z 

Pełnomocnikiem. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy 

regulującej ich współpracę. 

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 - 95 

 2 - Okres gwarancji na cały pojazd bez limitu przebiegu w km/motogodzin - 5 

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 
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Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty. Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jak 

również warunki takich zmian Zamawiający określił w Projekcie umowy stanowiącym integralną 

część SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.piastunzoz.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN W PIASTOWIE ADRES: UL. M. REJA 1, 

05-820 PIASTÓW. 

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

04.12.2015 godzina 14:00, miejsce: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ PIASTUN W PIASTOWIE ADRES: UL. M. REJA 1, 05-820 PIASTÓW, pokój nr 2.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający 

nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu. Zamawiający nie przewiduje wyboru 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej... 

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 

 

 

Dyrektor SPZOZ PIASTUN w Piastowie 
                                /-/ 
  DR N .  MED .  MAT EUSZ K UCZABS KI  

 

Opracowała: Anna Nyrek-Koczkodaj 


