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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611000-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Podlaska: Karetki
2020/S 247-611000

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Warszawska 20
Miejscowość: Biała Podlaska
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Flis, Agnieszka Elert
E-mail: zamowieniapubliczne@pogotowiebp.pl 
Tel.:  +48 833434068
Faks:  +48 833443706
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pogotowiebp.pl/index.php

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://pogotowiebp.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

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 3 sztuk ambulansów Typu C z wyposażeniem medycznym
Numer referencyjny: NZP.3520.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
34114121 Karetki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych typu C w ilości 3 (trzy) 
sztuki na bazie pojazdów wyprodukowanych w 2020 r. z wyposażeniem medycznym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ – „Przedmiot 
zamówienia – szczegółowy opis”.
Zamawiający w tym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych typu C w ilości 3 
sztuki na bazie pojazdów wyprodukowanych w 2020 r. z wyposażeniem medycznym. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 3 do SIWZ. Ambulanse muszą spełniać wymagania normy 
PN EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej dla ambulansu typu C i PN EN 1865 lub równoważnej dla 
sprzętu medycznego oraz spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym 
(więcej informacji oraz szczegóły w SIWZ). Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 
poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@pogotowiebp.pl . Zamawiający nie przewiduje postępowania 
uzupełniającego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej.

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: 50
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.09.01.00-00-0397/20

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) 
na warunkach określonych w VIII rozdziale SIWZ.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Suma gwarancyjna nie niższa niż 1 000 000,00 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
zrealizował minimum dwie dostawy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Realizacja minimum dwóch dostaw ambulansów typu C z wyposażeniem (co najmniej 1 szt. w jednej dostawie) 
o wartości brutto co najmniej 400 000,00 PLN każda lub jednej dostawy co najmniej 3 szt. ambulansów 
typu C z wyposażeniem o wartości brutto co najmniej 800 000,00 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniane będzie ich łączne 
doświadczenie).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/01/2021
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/01/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Biała Podlaska, ul. Warszawska 20, pok. nr 9
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Procedurę otwarcia dokonają 
pracownicy Zamawiającego – inspektorzy ds. zamówień publicznych Agnieszka Elert oraz Bartłomiej Flis.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: oświadczenie wstępne w formie jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzone na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ. Prawidłowo wypełniony 
formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Wypełniony 
formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2a).
Wypełniony Załącznik nr 3 – Przedmiot zamówienia – szczegółowy opis. Wypełniony załącznik nr 3a – 
Zestawienie ocenianych parametrów technicznych (punktowanych/nie wymaganych). Pełnomocnictwo 
określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy- 
jeżeli Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia reprezentuje pełnomocnik.
Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego: wykaz dostaw z 
dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie – sporządzonego zgodnie z załącznikiem 
nr 4 do SIWZ. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Informację z Krajowego 
Rejestru Karnego. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zaświadczenie właściwej 
terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo innego dokumentu. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej. 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. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zał .1a). Oświadczenie Wykonawcy 
o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (zał. 1a). Oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. 6). Szczegóły dotyczące składanych oświadczeń i 
dokumentów znajdują się w rozdziale VI SIWZ.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena oferty [C] 60 %, termin wykonania 
zamówienia (TW) 30 %, parametry techniczne [PT] 10 %, szczegóły dotyczące kryteriów znajdują się w 
rozdziale XIII SIWZ.
Zamawiający – na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp – informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp, 
albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198 a – 198 g Pzp.
Szczegóły w rozdziale XVII SIWZ

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2020
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