
Głubczyce: Dostawa ambulansu sanitarnego typu P do transportu pacjentów dla SPZOZ 
Głubczyce
Numer ogłoszenia: 45408 - 2009; data zamieszczenia: 02.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach , ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4801170, faks 077 4801171.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ambulansu sanitarnego typu 
P do transportu pacjentów dla SPZOZ Głubczyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ambulansu 
sanitarnego typu P do transportu pacjentów dla SPZOZ Głubczyce. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia wg załącznika nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.22-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

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: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy 
niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.), spełniający warunki i wymagania 
określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, tj: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania 
zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z 
art. 24 ustawy Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, 



którzy: a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 
PZP opisanych w pkt. 1., b) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, c) wykonywali bezpośrednio czynności 
związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że 
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, d) złożyli 
nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, e) nie 
złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 oraz art. 26 ust.4 
PZP , f) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2. Zamawiający odrzuca 
ofertę wykonawcy: a) niezgodną z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, c) jej złożenie 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, d) zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) 
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia f) zawierającą błędy w 
obliczeniu ceny, g) który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 
na poprawienie omyłki, o której mowa w 87 ust.2 pkt 3 Pzp, h) nieważnej na podstawie 
odrębnych przepisów.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, jakie mają 
dostarczyć wykonawcy: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) 
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Koncesja, 
zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia 
lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 
publicznym. d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 
Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp (zał. 3 do SIWZ). Ponadto Wykonawca dostarczy: 
A) Podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. 1 do SIWZ), B) Wypełniony 
formularz ofertowo-cenowy (zał.2 do SIWZ), C) Dokumenty potwierdzające posiadanie 
uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z 
przedstawionych dokumentów rejestrowych. D) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany 
przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności CE i jest dopuszczony do obrotu na 
polskim rynku. Po zawarciu umowy Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego 
przedstawi dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia. E) Polisę lub inny 
dokument ubezpieczenia potwierdzający , że dostawca lub wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej , F) 
Deklaracje zgodności dla elementów wyposażenia ambulansu które są zakwalifikowane jako 
wyroby medyczne - zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 
( Dz. U. Nr 93 poz. 896 ) a wymagane w załączniku nr 1 do SIWZ, G) Folder ambulansu, 
karty informacyjne producentów, H) Kopie atestów, homologacji lub kopie wniosków o ich 
wydanie. I ) Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu na terenie RP J) Homologacja 
pojazdu skompletowanego umożliwiające rejestrację ambulansu jako samochód specjalny. 
K) Homologacja pojazdu bazowego L) Wykaz autoryzowanych punktów serwisu dla 
oferowanego pojazdu na terenie województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego w 



odległości nie większej niż do 100 km od miejsca siedziby zamawiającego zapewniających 
zarówno obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. Wykonawca zamieszkały poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a i b 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty wymienione w pkt. a-c mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania 
oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Dokumenty wymienione w pkt. d, A-B i D 
winny być złożone w oryginale. Dokument z pkt C winien być złożony w oryginale lub 
kopii potwierdzonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..

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: najniższa 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.zozglubczyce.biuletyn.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ul. M.C. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce 
tel. 077 4801170 fax. 0774801171.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.03.2009 godzina 11:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Głubczycach ul. M.C. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce IV piętro Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


