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Wieruszów: dostawa ambulansu typu C z wyposaŜeniem
Numer ogłoszenia: 54712- 2009; data zamieszczenia: 09.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Powiatowy , ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie, tel. 062 7845507 , faks 062 7845502.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm-nzoz-wieruszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa ambulansu typu C z wyposaŜeniem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa jednego ambulansu typu C z
wyposaŜeniem.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.00-0, 34.11.41.10-3, 34.11.41.21-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 pkt. 1-4
ustawy, którzy: 1.Warunek I posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
zakresie nie mniejszym niŜ wynika to z przedmiotu zamówienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień tj.:o zmówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność
gospodarczą, co najmniej w zakresie uprawniającym do sprzedaŜy oferowanego przedmiotu zamówienia.
2.Warunek II posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie
ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (jeŜeli okres jest krótszy - w tym okresie) dostawę co najmniej
1 ambulansu typu C z wyposaŜeniem. 3. Warunek III znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 460 tys. PLN. 4.Warunek IV nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Warunki udziału w
postępowaniu oceniane będą według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złoŜonych przez
wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
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Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunku I wykonawca
zobowiązany jest złoŜyć wraz z ofertą oświadczenie oraz następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium RP, zamiast wskazanych dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca
zamieszkania nie wydaje się wymienionych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Na potwierdzenie spełnienia warunku II wykonawca zobowiązany jest złoŜyć wraz z
ofertą oświadczenie oraz wykaz wykonanych dostaw z podaniem wartości, przedmiotu dostawy (typu
dostarczonego ambulansu), daty wykonania, odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe
dostawy te wykonane zostały naleŜycie. Na potwierdzenie spełnienia warunku III wykonawca zobowiązany jest
złoŜyć wraz z ofertą oświadczenie oraz informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie
spełnienia warunku IV wykonawca zobowiązany jest złoŜyć wraz z ofertą oświadczenie oraz następujące
dokumenty: 1. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega
z uiszczeniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. aktualne zaświadczenie z
właściwego oddziału ZUS/KRUS, potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast wskazanych dokumentów, składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie zalega z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsca zamieszkania nie wydaje się wymienionych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, na podstawie art.23 ustawy, Ŝądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku I, IV
winny być załączone przez kaŜdego wspólnika oferty wspólnej. W zakresie pozostałych warunków udziału w
postępowaniu wymagane jest, aby zostało udokumentowane, Ŝe co najmniej jeden z wykonawców spełnia ten
warunek.

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pcm-nzoz-wieruszow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Medyczne
Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2009 godzina
12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy ul. Warszawska 104, 98-400
Wieruszów, Sekretariat.
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IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej:
Na potwierdzenie spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia warunków przedmiotowych wskazanych w
SIWZ, Wykonawcy zobowiązani będą przedstawić wraz z ofertą następujące dokumenty: 1 świadectwo homologacji
na pojazd bazowy i na pojazd skompletowany; 2. deklaracja zgodności z Polską Norma PN: EN 1789 i PN: EN 1865;
3. deklaracje zgodności CE, certyfikat CE, wpis/zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i uŜywania, dla kaŜdego oferowanego wyrobu medycznego
(zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych); 4. Do kaŜdej
oferowanej pozycji asortymentowej - materiały źródłowe np. foldery, katalogi, ulotki, zdjęcia, dokładnie opisujące
oferowany przedmiot zamówienia, co najmniej pod kątem potwierdzenia wymaganych i opisanych w SIWZ
parametrów techniczno-uŜytkowych; 5. warunki gwarancji i przeglądów serwisowych; 6. schemat rozmieszczenia
wyposaŜenia.
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