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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wszp.pl

Przemyśl: Dostawa ambulansu sanitarnego typu C o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 t - wraz z dodatkowym wyposażeniem
Numer ogłoszenia: 229743 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu , ul. Monte Cassino 18, 37700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 6775065, faks 16 6775064.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszp.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 ambulansu sanitarnego typu C o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - wraz z dodatkowym wyposażeniem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ambulansu
sanitarnego typu C o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - wraz z dodatkowym wyposażeniem
- jako kpl zadanie, cztery pozycje asortymentowe. 1. AMBULANS SANITARNY typu C o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony - 1 szt. ; 2. DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ, STYMULACJĄ,
PULSOKSYMETRIĄ, NIBP I MONITOROWANIEM EKG Z 3/12 ODPROWADZEŃ, Z FUNKCJĄ
TRANSMISJI DANYCH - szt. 1 ; 3. ZESTAW DO TRANSPORTU PACJENTA (NOSZE GŁÓWNE I
TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY) - 1 kpl ; 4. RESPIRATOR RATOWNICZO - TRANSPORTOWY Z MODUŁEM OXYGEN - Z ZASTAWKĄ WYTWARZAJĄCĄ DODATNIE CIŚNIENIE KOŃCOWO WYDECHOWE - 1 szt.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3, 33.19.00.00-8.
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: Zakończenie: 10.12.2014.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości: 10000,00 zł.
Szczegóły dot. wniesienia wadium określone są w rozdz. VIII SIWZ
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
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę
oświadczenia wg treści załącznika nr 2 do SIWZ. Zamawiający przy ocenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie
chociażby jednego z w. wym. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z
postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę
oświadczenia wg treści załącznika nr 2 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę
oświadczenia wg treści załącznika nr 2 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę
oświadczenia wg treści załącznika nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę
oświadczenia wg treści załącznika nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
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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:
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;
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;
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
Dokumenty odnoszące się do przedmiotów zamówienia wymienione w załącznikach nr 2 i 3 - do
projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Dopuszcza się złożenie tych dokumentów

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=229743&rok=20...

2014-10-31

Strona 4 z 5

w formie kserokopii, ale muszą być one opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem - przez
wykonawcę.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy wykonawcy wg treści załącznika nr 1 SIWZ; 2. Zbiorcze zestawienie kosztów
realizacji zamówienia wg treści załącznika nr: 1 oraz załączniki nr: 2 i 3 - do projektu umowy stanowiącej
załącznik nr 5 do SIWZ - na kpl zadanie ; 3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku oferty składanej
wspólnie przez kilku wykonawców, oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy składa każdy
wykonawca oddzielnie, natomiast w zakresie art. 22 ust. 2 - 4 ustawy oświadczenie składa pełnomocnik
wykonawców występujących wspólnie); Jeżeli wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 2
- 4 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda: oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy o braku
podstaw do wykluczenia (w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców oświadczenie
składa każdy wykonawca oddzielnie) - załącznik nr 3 SIWZ ; 4.W przypadku oferty składanej wspólnie
przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie; 5. W
przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upoważnione przez wykonawcę do
składania oświadczeń woli w jego imieniu należy obowiązkowo dołączyć pełnomocnictwo do
podpisywania dokumentów w imieniu wykonawcy - w oryginale; 6. W przypadku spółki cywilnej lub
konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki
lub konsorcjum lub przez jednego ze wspólników, upoważnionego na piśmie. Pełnomocnictwo powinno
być dołączone do oferty w oryginale lub urzędowo potwierdzony odpis; 7. Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dokument ustanawiający to pełnomocnictwo - w
oryginale lub urzędowo potwierdzony odpis; 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Jeżeli w
miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów w. wym., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania tych osób.
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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 - 80
2 - Okres gwarancji mechanicznej dot. ambulansu - 5
3 - Okres gwarancji na powłoki lakiernicze dot. ambulansu - 5
4 - Okres gwarancji na perforację ambulansu - 5
5 - Okres gwarancji na zabudowę medyczną i sprzęt ambulansu - 5
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.wszp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - Dział Zamówień Publicznych ; ul. Monte Cassino 18 (budynek D, pok. nr
225) ; 37-700 Przemyśl ; woj. podkarpackie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - (budynek D,
pok. nr 226 - biuro podawcze) ; 37-700 Przemyśl ; woj. podkarpackie.
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
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