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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520981-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poddębice: Pojazdy pogotowia
2018/S 228-520981

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mickiewicza 16
Poddębice
99-200
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Dominiak
Tel.:  +48 438288235
E-mail: zamowienia@nzozpcz.pl 
Faks:  +48 438288255
Kod NUTS: PL714
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nzozpcz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.nzozpcz.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: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 4 ambulansów typu „C” finansowanych w formie leasingu operacyjnego dla „Poddębickiego Centrum
Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
Numer referencyjny: PCZ/ZP/3331/5/2018

II.1.2) Główny kod CPV
34114100

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zamowienia@nzozpcz.pl
www.nzozpcz.pl
www.nzozpcz.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych ambulansów typu „C”
finansowanych w formie leasingu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym oraz parametrach
technicznych stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
34114121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych ambulansów typu „C”
finansowanych w formie leasingu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym oraz parametrach
technicznych stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym
Słowniku Zamówień pod kodem CPV: 34.11.41.00-0, 34.11.41.21-3. 4. Zamawiający wymaga aby dostarczone
pojazdy były fabrycznie nowe nieregenerowane, wyprodukowane w 2018 lub 2019 roku, wolne od wad
fizycznych i prawnych, kompletne, gotowe do pracy, bez dodatkowych kosztów oraz posiadać instrukcję
obsługi w języku polskim. 5. Przedmiot zamówienia będzie zgodny z obowiązującymi przepisami: a) ustawą
z dnia 8.9.2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym (Dz.U. 2017 poz. 2195 ze zm.); b) polską normą
PN-EN 1789, PN EN 1865-1, PN EN 1865-4, PN EN 749-3 (lub równoważne) dla pojazdów medycznych
i ich wyposażenia; c) ustawą z dnia 20.6.1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 ze
zm.); d) ustawą z dnia 19.10.2012 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw., e) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 r., poz. 2022 ze zm.). 6. Zamawiający wymaga,
aby przedmiot zamówienia w zakresie oferowanych wyrobów medycznych posiadał oznakowanie CE
oraz odpowiednio do swojej klasy aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklarację zgodności,
ponadto Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z opisem znajdującym
się w załączniku 2 do SIWZ. 7. Wykonawca udziela Zamawiającemu: a) gwarancji od daty podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego: 24 miesiące na pojazd bazowy bez limitu przebiegu km, 24 miesiące na
zabudowę specjalistyczną, 24 miesiące na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne,
24 miesiące na powłokę lakierniczą, 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny, 120 miesięcy na perforację
nadwozia; b) w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta
ambulansu, zabudowy i wyposażenia. 8. Wymagania dotyczące leasingu: a) Leasing operacyjny (w rozumieniu
ustawy z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. z 2018 poz. 1036 ze zm.), b)
Okres trwania leasingu 36 miesięcy – okres spłat rat leasingowych, c) Spłata rat leasingowych w ratach
miesięcznych przy zastosowaniu stałej stopy procentowej, d) Leasing udzielony będzie w złotych polskich, e)
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Pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w terminie 30 dni od daty zapłaty czynszu inicjalnego. Kolejne
raty leasingowe płatne do 30 dnia następnego miesiąca po miesiącu płatności pierwszej raty leasingowej
zgodnie z przedstawionym harmonogramem opłat leasingowych, f) Czynsz inicjalny w wysokości 10 %
wartości brutto ceny ofertowej przedmiotu zamówienia zostanie opłacony w terminie 10 dni od daty podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego, po otrzymaniu faktury VAT, g) Kwota wykupu w wysokości 1 % wartości
brutto ceny ofertowej przedmiotu zamówienia, h) Po dokonaniu wykupu Leasingodawca przeniesie własność
samochodu na Leasingobiorcę, i) Zapłata czynszu inicjalnego, rat leasingowych, i kwoty wykupu wyczerpuje
wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu,
j) Opłata za wykup zawarta ma być w 36-tej racie przedmiotu leasingu, k) Koszty związane z planowanymi
obsługami technicznymi ponosi Zamawiający Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność przedmiotu
zamówienia oświadczeniem złożonym przez Finansującego przenoszącym własność przedmiotu leasingu na
Zamawiającego

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 60 %, Parametry techniczne 40 %.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości
trzydzieści 36 800,00 PLN, słownie: /trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych PLN/.

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:
Zamawiający nie doprecyzowuje warunku. W tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach tego warunku
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie doprecyzowuje warunku. W tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach tego warunku
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Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający
wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), który stanowi Załącznik nr 3
do SIWZ. W ramach tego warunku Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca, na
wezwanie Zamawiającego, złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni,
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy ambulansu typu „C” o wartości brutto nie mniejszej niż
400 000,00 PLN, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w rozdziale V.2. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w rozdziale V.2. SIWZ.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa
w rozdziale V.1.2) niniejszej SIWZ zobowiązani są oni wykazać łączne spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez
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przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

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: 03/01/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 03/01/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, POLSKA, Budynek
Administracji, I piętro, w pokoju nr 15
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wszyscy zainteresowani.

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:
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1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załącza do oferty oświadczenie
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, złoży w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP,
lub poczty elektronicznej e-mail na adres Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na
dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) 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.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ww. oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ww. oświadczenie należy złożyć za
pomocą platformy ePUAP lub poczt elektronicznej e-mail na adres Zamawiającego. W przypadku podmiotów
wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, złoży w postaci elektronicznej za pomocą
platformy ePUAP, lub poczty elektronicznej e-mail na adres Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni,
następujące dokumenty określone w rozdziale VI pkt 5 SIWZ.
3. Informacje dotyczące wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy
siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały
opisane w treści SIWZ.
4. Termin związania ofertą liczony zgodnie z ustawą Pzp – 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2018
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