
Ogłoszenie nr 500219111-N-2018 z dnia 12-09-2018 r.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku: Dostawa pn.: zakup dwóch ambulansów 

sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego.  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 601678-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 

61031784500000, ul. Narodowych Sił Zbrojnych   5, 09-400   Płock, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 242 678 400, e-mail sekretariat@wspritsplock.pl, faks 242 678 415.  

Adres strony internetowej (url): www.wspritsplock.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa pn.: zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa 

medycznego.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

TZPiZI.3813/04/D/18  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C 

na potrzeby ratownictwa medycznego; 1)Oferowane ambulanse muszą być: - fabrycznie 

nowe, - nieuszkodzone, - nie demonstracyjne, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku 

ambulansów drogowych typu C z zabudową części medycznej, kompletne, wolne od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, objęte gwarancją producenta pojazdu 

wyposażone w silniki zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu 

miejskim. 2)Muszą spełniać warunki techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia – 

parametry techniczne załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ w stosunku do pojazdu bazowego, 



zabudowy medycznej i podstawowego wyposażania samochodu. 3)Przedmiot zamówienia 

winien spełniać warunki określone: - w ustawie z dnia 29 października 2010 prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 i zmiany z 2011 r. Dz. U. nr 30 poz. 151, z 2015 r. 

poz. 541, 1273, 2281 z 2017 r. poz. 60, 777, 1926, z 2018 r. 106, 138, 317, 650, 957, i 1099 

oraz MP z 2017 r. poz. 772); - w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2022 i 858 oraz z 2017 r poz. 2338 i z 2018 

r. poz. 855.). oraz - posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód 

bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie 

homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia 

lub części (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1475), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat 

Zgodności zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważnej zgodnie z wymogami 

NFZ. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce. - 

oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 r. poz. 211, oraz z 2016 r. poz. 1948 i z 2018 r. poz.650). - sprzęt medyczny – musi 

posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości potwierdzającego, że 

dostarczony sprzęt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. 

deklarację zgodności lub certyfikat CE zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych – ważne na dzień składania ofert. 2.Wykonawca zapewni dla oferowanych 

ambulansów pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej oraz pełny 

serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi. 3.Wymagane są 

następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez Strony protokołu 

zdawczo odbiorczego: 1)mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu 

kilometrów, 2)powłoki lakierniczej – min. 24 miesięcy, 3)perforacja elementów nadwozia – 

min. 60 miesięcy, 4)na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, 5)na sprzęt medyczny – min. 

24 miesiące, - przeglądy gwarancyjne zabudowy medycznej bezpłatne, co 12 miesięcy – 2 

przeglądy w okresie 24 miesięcy, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do 

wskazanego serwisu gwarancyjnego. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw 

gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia na koszt 

gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych 

równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin. 4.Ambulanse muszą zostać 

dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w 

zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego. 

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ a sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy 

załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 6.Wykonawca podpisując umowę zobowiąże się do 

sprzedaży 2 ambulansów sanitarnych typ C w formie ratalnej, w nieoprocentowanych ratach 

oraz wydania przedmiotu umowy i przeniesienie prawa własności na rzecz Zamawiającego, 

pozostałe warunki płatności opisano we wzorze umowy. 7.Wszędzie tam, gdzie Zamawiający 

opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych lub odniesienie do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i/lub systemów 

referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie 

art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 8.Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę 

będą posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co 

najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą 

określonych przez Zamawiającego standardów. 9.Pod pojęciem „równoważności” 



rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada, co 

najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i 

funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, 

odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: 

funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, 

bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują 

fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, 

wysokość), kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu. 

10.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 11.W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – 

innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że 

zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty 

katalogowe, karty techniczne). 12.Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania 

warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentu 

niniejszej SIWZ pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na 

konkretny produkt należy zawsze traktować to, jako rozwiązania przykładowe służące do 

ustalenia określonego standardu przedmiotu zamówienia, a nie wskazuje na konkretny 

produkt, w takim przypadku można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej 

zasadach.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 34114121-3 

 

Dodatkowe kody CPV: 33192160-1  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 596040.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  



nie 

 

Nazwa wykonawcy: BFF MEDFinance Spółka Akcyjna  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Al. Piłsudskiego 76  

Kod pocztowy: 90-330  

Miejscowość: Łódź  

Kraj/woj.: łódzkie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 714093.20  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 714093.20  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 718315.68  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


