
Ogłoszenie nr 500009233-N-2017 z dnia 07-08-2017 r.  

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku: Dostawa 

pn.: zakup trzech ambulansów sanitarnych typu C, w tym jeden ambulans przystosowany do 

transportu inkubatora noworodkowego.  

 

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: 541830-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 500001603-N-2017 i 500002628-N-2017i  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Krajowy 

numer identyfikacyjny 61031784500000, ul. ul. Gwardii Ludowej  5, 09400   Płock, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 678 400, e-mail wsritsplockprzetargi@wp.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 trzech ambulansów sanitarnych typu C, w tym jeden ambulans 

przystosowany do transportu inkubatora noworodkowego.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

TZPiZI.3813/03/D/17.  

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:  
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: zakup trzech ambulansów sanitarnych typu C, 

w tym jeden ambulans przystosowany do transportu inkubatora noworodkowego. 3.1.1 

Zamówienie podzielono na części: Część I – zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C na 

potrzeby ratownictwa medycznego – zakup ratalny do 30.06.2018 r. Część II – zakup jednego 

ambulansu sanitarnego typu C przystosowanego do transportu inkubatora noworodkowego – 

zakup ratalny do 30.06.2018 r. 3.2 Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia 

określone zostały w Dziale II niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Nieposiadanie 



jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty. 3.3 

Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy Dział III 

niniejszej SIWZ. 3.4 W sytuacji, jeśli zamawiający wskazuje w Instrukcji dla Wykonawców – 

opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 

szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, to Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie 

sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 3.5 Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne w opisywanym przez zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
tak  

II.5) Główny Kod CPV: 34114121-3 

 

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  

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa 

medycznego – zakup ratalny do 30.06.2018r  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 496966.66  

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:  

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

nie 

 

Nazwa wykonawcy: 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 583720.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 583720,00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 668919.48  

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:  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: zakup jednego ambulansu sanitarnego typu C na przystosowanego do transportu 

inkubatora noworodkowego.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 309800.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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: MEDFINANCE Spółka Akcyjna  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Al. Piłsudskiego 67  



Kod pocztowy: 90-330  

Miejscowość: Łódż  

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 318765.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 318765.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 318765.00  

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.  

  
 


