
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital-nowytomysl.pl

Nowy Tomyśl: ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU TYPU C W SYSTEMIE

RATALNYM

Numer ogłoszenia: 249981 - 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-nowytomysl.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: ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU TYPU C W

SYSTEMIE RATALNYM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 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. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 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 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
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szczegółowo określone w załączniku 1A do SIWZ (formularzu opis 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..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3, 34.21.12.00-9, 33.10.00.00-1, 32.23.60.00-6.

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: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie

spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22

ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeśli Wykonawca wykonał (a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

minimum 3 dostawy analogiczne z przedmiotem zamówienia tj. dostawy ambulansu o wartości minimum
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300.000,00 zł brutto każda.Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie

analizy wymaganych dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie

spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22

ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie

spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22

ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie

spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22

ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

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:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

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
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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:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty

a) deklarację zgodności na ambulans drogowy typu C, wystawioną zgodnie z przepisami prawa polskiego,

b)  świadectwo homologacji oferowanego ambulansu lub kopia wyciągu ze świadectwa homologacji na

pojazd  skompletowany  M1/  pojazd  specjalny  -  karetka  sanitarna,  wydane  na  podstawie  przepisów

aktualnie obowiązujących,  c)  Aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu

zamówienia  do  obrotu  i  do  używania  w  Polsce  zgodnie  z  Ustawą  o  wyrobach medycznych z  dn.

20.05.2010 (Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz. 679) - deklaracje zgodności/certyfikaty CE oferowanego sprzętu

/jeżeli  dla  któregokolwiek  oferowanego  wyrobu  nie  są  wymagane  -  Wykonawca  złoży  stosowne

oświadczenie/,  d)  schemat  oferowanej  zabudowy  przedziału  medycznego  przedstawiający  widok

zabudowy  strony  lewej  i  prawej  przedziału  medycznego  oraz  widok  zabudowy  ściany  oddzielającej

przedział medyczny od kabiny kierowcy. e) oświadczenie Wykonawcy iż oferowany przedmiot zamówienia

zgodny jest z obowiązującymi tj. aktualnymi normami PN-EN 1789+A1:2011 i PN EN 1865-1

III.6) INNE DOKUMENTY
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Druk OFERTA, Zał. 1A - Opis przedmiotu zamówienia, Pełnomocnictwo jeżeli ofertę składa pełnomocnik

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 - 98

2 - Termin dostawy - 2

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szpital-nowytomysl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2014

godzina 10:00, miejsce: 1Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul.

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój numer 3- Sekretariat..

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
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