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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395477-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Karetki
2017/S 193-395477

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
ul. Kartuska 4/6
Gdańsk
80-104
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 583098284
E-mail: dzp@zozmswia.gda.pl 
Faks:  +48 583021782
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zozmswia.gda.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zozmswia.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego – Część 7.
Numer referencyjny: 37/2017/PN

II.1.2) Główny kod CPV
34114121

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:dzp@zozmswia.gda.pl
http://www.zozmswia.gda.pl
http://www.zozmswia.gda.pl
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Dostawa karetki przewozowej typu B.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 222 222.22 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa karetki przewozowej typu B.
2. Oferowany pojazd musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta
pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260
t.j.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j.), obowiązujących norm PN-EN 1789
+ A2:2015-01 dla środka transportu drogowego typu B oraz PN-EN 1865.
3. Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w roku 2017
karetki przewozowej typu B z zabudową części medycznej spełniającej wymogi polskiej normy PN-EN 1789 +
A2:2015-01. Zamawiający dopuszcza pojazd spełniający wymagania zharmonizowanej normy PN-EN 1789:A1/
wymaganej przez NFZ.
4. Oferowany pojazd musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy
wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.2015.1475 t.j.), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat
Zgodności zgodnie z PN-EN 1789 + A2:2015-01. Homologacja oferowanego pojazdu musi umożliwiać
rejestrację w Polsce.
5. Sprzęt medyczny musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.2017.211
t.j.).
6. Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i
używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz.U.2017.211 t.j.).
7. Dostarczony pojazd oraz sprzęt medyczny powinien być nowy i nieużywany, bez defektów, błędów
konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego
użytkowania.
8. Wykonawca zapewni dla oferowanego pojazdu pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy
medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej
Stacji Obsługi.
9. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od podpisania przez strony protokołu
zdawczo-odbiorczego:
— na pojazd bazowy (mechaniczna) – min. 24 miesiące bez limitu przebiegu km.
— na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące.
— na perforację korozyjną elementów nadwozia – min. 72 miesiące.
— na powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące.
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10. Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym (OC/AC/NW/ASSISTANCE)
na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
11. Pojazd oprócz homologacji musi posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną
oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
12. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i musi mieć kierownicę
usytuowaną po lewej stronie pojazdu.
13. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. Wszelkie koszty
związane z dostarczeniem pojazdu ponosi Wykonawca.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 222 222.22 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Odpis z właściwego rejestru lub z 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 Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających,
że dostawy te zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Minimów trzy (3) dostawy o wartości min. 200 000,00 zł brutto każda odpowiadające swoim rodzajem dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2017 r.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/11/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/11/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna pok. 344.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 6 670,00 zł (sześć tysięcy sześćset
siedemdziesiąt zł).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
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3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa
Krajowego Oddział w Gdańsku 11 1130 1121 0006 5498 2420 0003 z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy
37/2017/PN
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniądza jest wniesione w
terminie, jeżeli bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert. Dołączenie do oferty oryginału lub kopii polecenia przelewu – nie jest warunkiem
wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.
5. Zasady zwrotu wadium oraz utraty wadium określają przepisy art. 46 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2017

www.uzp.gov.pl

