
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 249981-2014 z dnia 2014-12-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Tomyśl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2014 roku ambulansu

typu C, spełniającego wymogi techniczne opisane w załączniku nr 1A do niniejszej SIWZ (Formularzu Opis

przedmiotu zamówienia) w systemie...

Termin składania ofert: 2014-12-11

Nowy Tomyśl: ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU TYPU C W SYSTEMIE

RATALNYM

Numer ogłoszenia: 266689 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 249981 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, ul.

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4427314, 4427311, faks 061 4422152.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU TYPU C W

SYSTEMIE RATALNYM.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego,

wyprodukowanego w 2014 roku ambulansu typu C, spełniającego wymogi techniczne opisane w załączniku nr 1A

do niniejszej SIWZ (Formularzu opis przedmiotu zamówienia) w systemie ratalnym, spłacanym przez

Zamawiającego w 36 równych ratach miesięcznych wg załączonego przez Wykonawcę harmonogramu spłat.

Ambulans musi spełniać warunki określone w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.

U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

wyposażenia, musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 1789+A1:2011 w zakresie ambulanse

drogowe typu C oraz spełniać wymagania normy dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach

sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej tj. posiadać normę emisji spalin EURO 5+. Pojazd musi posiadać

ważną homologację (na samochód bazowy i zabudowany) wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz.908 z późn. zm). Wyposażenie medyczne

ambulansu - musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=26...

1 z 3 2014-12-31 13:13



2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679). Wymagane minimalne parametry graniczne,

warunki gwarancji, serwisu, szkolenia, ubezpieczenia, wyposażenia przedziału medycznego, wyposażenia pojazdu

oraz wyposażenia medyczne i radiotelefony zostały szczegółowo określone w załączniku 1A do SIWZ (formularzu

parametrów technicznych). Przedmiot zamówienia musi być kompletny pod względem wymagań Zamawiającego

określonych w załączniku 1A do SIWZ i po przekazaniu Zamawiającemu gotów do podjęcia działalności

medycznej. Wykonawca po przekazaniu przedmiotu zamówienia do bieżącej eksploatacji potwierdzonego

protokołem zdawczo- odbiorczym przez Zamawiającego zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt

szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej konserwacji i kontroli stanu technicznego

sprzętu i aparatury medycznej zainstalowanej w przedziale medycznym ambulansu oraz w zakresie obsługi sprzętu

medycznego. Wykonawca jest zobowiązany do przełożenia i zamontowania sprzętu Zamawiającego (z innej

karetki do dostarczonego ambulansu) w dostarczonym ambulansie w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy na

własny koszt i ryzyko oraz przy użyciu własnych narzędzi. Zaoferowany przez Wykonawcę termin dostawy nie

może być dłuższy niż 30 dni. Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego tj. SP ZOZ ul. Poznańska 30 Szczegółowe wymagania odnośnie

realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga! 1.

Wszędzie tam gdzie opisano przedmiot zamówienia(jeżeli ma to miejsce) przez wskazanie określeń, o których

mowa w art. 29 ust.3 i art.30 ust1-3 ustawy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, równoważne

opisywanym. 2. Przez materiały i urządzenia równoważne rozumie się materiały i urządzenia o parametrach

technicznych równych lub lepszych niż określone w siwz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3, 34.21.12.00-9, 33.10.00.00-1, 32.23.60.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NETTLE S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 275000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 346351,50

Oferta z najniższą ceną: 346351,50 / Oferta z najwyższą ceną: 346351,50

Waluta: PLN.
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