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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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

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
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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/12/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: PCZPODDEBICE

mailto:zamowienia@nzozpcz.pl
www.nzozpcz.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-177090
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 228-520981
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/11/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Dostawa 4 ambulansów typu „C” finansowanych w formie leasingu operacyjnego dla „Poddębickiego Centrum
Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
Powinno być:
Dostawa 4 ambulansów typu „C” dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
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.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych ambulansów typu „C” 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.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
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
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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) 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.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych ambulansów typu „C” 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 8.09.2006r. 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 20.06.1997 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 odbioru: min. 36 miesięcy na pojazd bazowy, min. 36 miesięcy na zabudowę
specjalistyczną, min. 60 miesięcy na perforację nadwozia, min. 36 miesięcy na powłokę lakierniczą, min.
24 miesiące na wyposażenie medyczne b) w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw zgodnych
z instrukcją obsługi producenta zabudowy i wyposażenia, c) w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów
wykonywanych w ASO gwarantowanych przez producenta pojazdu do limitu kilometrów 160 tyś na każdy
pojazd bazowy. 8. Wymagania dotyczące płatności: a) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie finansowana w
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systemie ratalnym. b) Opłata wstępna w wysokości 10% kwoty wartości zamówienia na poczet wynagrodzenia
płatna będzie w terminie 10 dni od daty podpisania protokołu odbioru, po otrzymaniu faktury VAT. c) Spłata
nastąpi w 36 ratach: 35 równych rat płatnych na koniec każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym
wniesiono opłatę wstępną. Ostatnia 36 rata będzie ratą wyrównawczą. d) Płatność ratalna będzie w złotych
polskich. e) Przedmiot zamówienia od chwili odbioru stanowi własność Zamawiającego. f) Zapłata opłaty
wstępnej 10% wartości zamówienia i 36 rat wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Wykonawcy.
9. Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia na rzecz
Wykonawcy oraz wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia
w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. Wzór umowy zastawu rejestrowego stanowi
Załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 10.
Wykonawca na własne ryzyko i koszt musi dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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
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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
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp.
Powinno być:
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający
wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), który stanowi Załącznik nr
3do 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 każda, 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 7 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
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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
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 03/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia
Zamiast:
Data: 03/01/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


