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

Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. ambulansów typu C - Znak
sprawy FDZP.226.11.2016
Numer ogłoszenia: 41699 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
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: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej , ul. Limanowskiego 20/22, 63-400
Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 5951118, faks 062 7362909.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.osw.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: Przetarg nieograniczony na dostawę 2
szt. ambulansów typu C - Znak sprawy FDZP.226.11.2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa 2 szt. ambulansów typu C dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Ostrowie Wielkopolskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki dostaw zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.00-0.
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: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

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 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp. Zamawiający
nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia
Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp. Zamawiający
nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia
Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp. Zamawiający
nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia
Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp. Zamawiający
nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia
Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp. Zamawiający
nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia
Wykonawcy wg formuły 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:
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
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał parametry, właściwości
oraz spełniał funkcje, jak również inne warunki opisane w załączniku nr 2 do siwz.
Formularz załącznika nr 2 należy wypełnić zgodnie z opisem, podpisać i złożyć wraz z
ofertą. W opisie poszczególnych pozycji nie można wprowadzać żadnych zmian z
wyjątkiem dopuszczalnych na podstawie zapisów siwz i udzielonych wyjaśnień, jeżeli
zamawiający udzieli wyjaśnień co do treści siwz. 2. Zmawiający oceni spełnianie przez
przedmiot zamówienia wymagań określonych w siwz na podstawie złożonych wraz z
ofertą dokumentów i oświadczeń. Do oferty należy dołączyć: 1)) załącznik do siwz nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2) schemat oferowanej zabudowy medycznej
przedstawiający widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a
przedziałem medycznym. 3) Folder oferowanego ssaka oraz uchwytu 4) Folder
oferowanych noszy głównych oraz pasów lub uprzęży 5) Folder oferowanego
transportera 6) Folder oferowanego krzesła kardiologicznego 7) Świadectwo homologacji
pojazdów bazowych 8) Świadectwo homologacji kompletnych ambulansów 9)
Certyfikaty potwierdzające badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe
oferowanych ambulansów) 10) Zaświadczenie o zwolnieniu z opłaty akcyzowej
oferowanych ambulansów

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli wykonawca w celu realizacji zamówienia będzie polegał na wiedzy i
doświadczeniu,potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów dodatkowo składa pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia. Dokument należy złożyć w formie oryginału. - Jeśli umocowanie do
podpisania i złożenia oferty nie wynika wprost z załączonych dokumentów lub w przypadku
składania przez wykonawców oferty wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo do działań w
imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być w oryginale lub notarialnie poświadczone. Jeżeli
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
podatku VAT należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca oświadczy, że jest czynnym
podatnikiem podatku VAT i poda swój unijny numer identyfikacji podatkowej.W przypadku
obliczenia ceny przez Wykonawcę zgodnie z opisem w tabelach, wskazania podatku VAT i ceny
brutto z doliczonym podatkiem Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT
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 - 60
2 - parametr nr 1 - 10
3 - parametr nr 2 - 15
4 - parametr nr 3 - 5
5 - parametr nr 4 - 5
6 - parametr nr 5 - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szpital.osw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego
20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski sekretariat - pokój nr 7 w budynku Administracji ZZOZ..
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

