
Ogłoszenie nr 616487-N-2019 z dnia 2019-10-30 r.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie: Zakup ambulansu 

medycznego typu C z wyposażeniem dla SPZOZ w Łukowie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie 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  
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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 

krajowy numer identyfikacyjny 30647200000000, ul. ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego  3 , 21-

400  Łuków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 257 989 074, e-mail zp@spzoz.lukow.pl, 

faks 257 989 074.  

Adres strony internetowej (URL): www.spzoz.lukow.pl  



Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie  

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)  
Tak  

www.spzoz.lukow.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.spzoz.lukow.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  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

w formie pisemnej  

Adres:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. dr. A Rogalińskiego 3, 21-

400 Łuków, Sekcja Zamówień Publicznych pok. nr 3  



 

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: Zakup ambulansu medycznego 

typu C z wyposażeniem dla SPZOZ w Łukowie  

Numer referencyjny: 27/19  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

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: Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup 

ambulansu medycznego typu C z wyposażeniem dla SPZOZ w Łukowie. Przedmiot 

zamówienia musi posiadać wymagane przez polskie prawo atesty, zezwolenia i certyfikaty 

dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu na terenie RP i do stosowania w placówkach 

ochrony zdrowia. 1. Oferowany ambulans w szczególności musi: a) być fabrycznie nowy, 

wyprodukowany w 2019 r., kompletny, oznakowany i gotowy do funkcjonowania bez 

żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, b) być nieużywany – tzn. nie będący 

przedmiotem wystaw i prezentacji lub pokazu, wolny od wad fizycznych i prawnych, c) 

spełniać warunki określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z pózn.zm.). oraz wymagania 

określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie 

oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie 

umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2018, poz.1251 z 

pózn.zm.), d) spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 175 w tym w odniesieniu do jej wyposażenia), e) spełniać wymogi 



techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z pózn.zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych, f) posiadać świadectwo homologacji na pojazd bazowy, wystawiony zgodnie 

z ww. przepisami, g) posiadać świadectwo homologacji na pojazd skompletowany – 

M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna, wystawione zgodnie z ww. przepisami, h) 

gwarantować bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniać 

wymagany poziom świadczonych usług medycznych, i) oferowany ambulans wraz ze 

sprzętem medycznym musi spełniać wymagania norm PN EN 1789+A2:2015 (w zakresie 

ambulansu typu C) i PN EN 1865 -. Pojazd fabrycznie nowy. 2. wyposażenie Karetki jest 

dopuszczone do obrotu na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia oraz 

zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 3. Wykonana adaptacja pojazdu pod 

ambulans nie może powodować ograniczeń praw wynikających z fabrycznej gwarancji. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym na dwa dni przed 

planowanym terminem dostawy Przedmiotu zamówienia, wszystkie szczegóły z tym 

związane. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu z zakresu obsługi 

dostarczonego ambulansu. 6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem 

zamówienia dokumentację techniczną i serwisową, w tym w szczególności: karty 

gwarancyjne w języku polskim, dokumentację dotyczącą przedziału medycznego, paszporty 

techniczne sprzętu medycznego, instrukcję użytkowania w języku polskim, wykaz 

autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw 

gwarancyjnych Karetki i wyposażenia oraz dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów 

(fakturę - w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru, wyciąg ze świadectwa 

homologacji, kartę pojazdu, inne), deklaracje zgodności na wyposażenie medyczne karetki 

oraz świadectwo homologacji dla przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca gwarantuje, że 

dostarczona Karetka będzie przygotowana do odbioru z kompletnym wyposażeniem, będzie 

sprawna i gotowa do natychmiastowej eksploatacji z wykonanym przeglądem 

przedsprzedażowym. 8. Zapłata wynagrodzenia odbędzie się, na podstawie prawidłowej 

faktury VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury wraz z 

podpisanym protokołem odbioru pojazdu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

załącznik nr 2a do specyfikacji. Informacja na temat rozwiązań równoważnych: 1. W 

przypadku, gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, europejskie oceny 

techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Każdorazowo, gdy wskazana jest w 

niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej 

użyto sformułowania „lub równoważna”. 2. W przypadku zaoferowania rozwiązań 

równoważnych, w ofercie należy określić jakiego zakresu (materiału, technologii) dotyczą 

oraz na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp) złożyć dokumenty 

zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dodatkowa informacja 

dotycząca równoważności został opisana na końcu SIWZ. W przypadku, gdyby w opisie 

przedmiotu zamówienia (Zestawienie parametrów technicznych) Zamawiający określił 

przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania 

ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter 

wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy 

co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez 

ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, 



jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w 

opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami 

minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, 

przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, 

wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, 

natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. 

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 

5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez 

Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w 

ofercie (Zestawienie parametrów technicznych) o zastosowaniu innych materiałów i 

urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy 

ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się 

składania oferty wariantowej w następujący sposób: Strony ustalają następujący sposób 

wykonania dostawy: 1. Pojazd bazowy wraz kompletnymi elementami wyposażenia, w tym 

wyposażenia do zabudowy zostanie wydany i odebrany w siedzibie lub w salonie 

Wykonawcy, w terminie do 23 grudnia 2019 r. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem w 

formie pisemnej. 2. Wykonawca dokona odrębnego montażu wyposażenia do zabudowy w 

pojeździe, o którym mowa w ust. 1 nie później niż do dnia 14 lutego 2020 r. Wykonawca na 

swój koszt i ryzyko dostarczy pojazd do miejsca montażu poprzez transport na lawecie. 

Montaż zostanie potwierdzony protokołem odbioru w formie pisemnej. Pojazd, o którym 

mowa w ust. 1 po wykonaniu usługi montażu powinien posiadać w szczególności: a) książkę 

serwisową pojazdu; b) kartę pojazdu; c) kartę gwarancyjną Karetki i wyposażenia 

medycznego; d) instrukcje obsługi Karetki i wyposażenia w języku polskim, e) świadectwo 

homologacji karetki w Polsce. 3. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia strzeżonego i monitorowanego miejsca garażowania pojazdu, o którym mowa 

w ust. 1. Miejsce, o którym mowa w zd. poprzednim będzie pomieszczeniem znajdującym się 

w zadaszonym budynku. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pojazd i jego wyposażenie 

w okresie garażowania na zasadach umowy przechowania. Wykonawca na swój koszt i 

ryzyko dostarczy pojazd do miejsca garażowania poprzez transport na lawecie. 4. Dostawa i 

odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie lub salonie Wykonawcy. 5. Wykonawca 

zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym na dwa dni przed planowanym terminem odbioru, 

a następnie terminem montażu wyposażenia wszystkie szczegóły z tym związane. 6. Strony 

ustalają następujący sposób wykonania dostawy: - w dniu dokonania odbioru pojazdu, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu lub osobie 

przez niego upoważnionej dokumentację techniczną, instrukcję użytkowania w języku 

polskim, fakturę za pojazd, o którym mowa w § 2 ust. 1, kartę pojazdu, inne), deklaracje 

zgodności na wyposażenie medyczne karetki. - w dniu montażu wyposażenia pojazdu, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu lub osobie 

przez niego upoważnionej pozostałe dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, 

dokumentację serwisową, w tym w szczególności: karty gwarancyjne pojazdu i wyposażenia 

w języku polskim, dokumentację dotyczącą przedziału medycznego, paszporty techniczne 

sprzętu medycznego, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski 

uprawnionych do napraw gwarancyjnych Karetki i wyposażenia, fakturę za montaż oraz 

świadectwo homologacji dla pojazdu. 7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczona Karetka 

będzie przygotowana do odbioru z kompletnym wyposażeniem, po jego montażu będzie 

sprawna i gotowa do natychmiastowej eksploatacji z wykonanym przeglądem 

przedsprzedażowym. 8. Zapłata wynagrodzenia odbędzie się w terminie 7 dni, na podstawie 

prawidłowej: a) faktury VAT – termin płatności liczony od daty doręczenia przez 

Wykonawcę faktury za odebrany protokolarnie pojazd, b) zaliczkowej faktury VAT – termin 



płatności liczony od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury zaliczkowej za montaż 

wyposażenia pojazdu, (faktura powinna być wystawiona w dniu protokolarnego odbioru 

pojazdu). 9. Zamawiający uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

(split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur, które zawierają naliczony 

podatek VAT. Wykonawca zobowiązany jest wskazać na każdej wystawionej fakturze 

rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania zapłaty 

faktury do czasu doręczenia stosownej korekty do faktury zawierającej prawidłowy rachunek 

bankowy oraz przesunięcie terminu płatności, na termin umożliwiający jej realizację (nie 

może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia korekty do faktury) bez żadnych konsekwencji 

dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2b do niniejszej 

specyfikacji  

 

II.5) Główny kod CPV: 33192160-1  

Dodatkowe kody CPV:  
 

 

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  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

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:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-23  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza wariantowy sposób wykonania 

zamówienia z uwzględnieniem dwóch etapów: Etap pierwszy – termin wykonania do 

23.12.2019 r. Etap drugi – termin wykonania do 14.02.2020 r.  

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: Zamawiający nie stawia warunku  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku  

Informacje dodatkowe  



III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku  

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:  

Informacje dodatkowe:  

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: 

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

 

 

 

 

 

 

Tak (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:  
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w prawie 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, wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwej 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 5. Aktualny odpis z właściwego 

rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie 



art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy). Zasady składania dokumentów wskazanych powyżej w 

przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów/podwykonawcy Jeżeli 

Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach 

lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, a podmioty te 

będą brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów 

Zamawiający wymaga dokumentów wymienionych w pkt 3-5 Wykazu wymaganych 

dokumentów, które powinien posiadać wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu oraz ponadto: 1. 

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt.13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; Do oferty należy załączyć 2. Oświadczenie w zakresie wskazanym w § 5 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

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)  
Pozostałe dokumenty wymagane z ofertą: 1. Formularz ofertowy (o treści zgodnej z 

załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 1); 2. Wymagane parametry techniczne 

ambulansu (o treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 2a / nr 2b); 3. 

Potwierdzenie wniesienia wadium, 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się 

postępowaniu (pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), 

dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

5. Oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na terenie 

Unii Europejskiej oraz RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach 

medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) (o treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym 

załącznik nr 4). 6. Oświadczenie, że Wykonawca posiada lub zapewni autoryzowany serwis 

wraz z wykazem i adresami placówek serwisowych. 7. Świadectwo homologacji (bez 

załączników).  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

Wadium wynosi: 5500,00 PLN  

 

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



Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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  

Tak  

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:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

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:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena (koszt) 60,00 

Ocena techniczna (jakość usługi) 20,00 

Długość okresu gwarancji 20,00 

 

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  

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

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:  

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:  

 

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:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

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:  

Zmiany umowy określono w § 10 wzoru umowy.  

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: 2019-11-12, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

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: do: 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:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 


