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Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa ambulansu sanitarnego typu B z zabudowq przedzialu
medycznego, z noszami z transporterem oraz przenoSnym urzqdzeniem przeznaczonym do

mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla doroslych IV postgpowanie

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMoWIENIA - Dostam,

Zamieszczanie o gloszenia :

obowi4zkowe
Ogloszenie dotycry:

zam6wienia publicznego
Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp16lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

nie
Zamriwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych:

tak
Numer ogloszenia: 609860-N-201 9

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zam6wief Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna
22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel. +48338723111, e-mail
zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +4803 3 8723 1 1 1.

Adres strony intemetowej (url): www.zozsuchabeskidzka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ.{CEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zaklad opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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ILI) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego:
Dostawa ambulansu sanitamego typu B z zabudowq przedzialu medycznego, z noszarri z
transporterem oraz przenoSnym urzEdzeniem przeznaczo\ym do mechanicmej kompresji klatki
piersiowej dla doroslych IV postgpowanie

Numer referency jny (j eze li dotyczy).
zoz.v.010/DZPt81t19

II.2) Rodzaj zam6wieniar
Dostawy

IL3) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub rob6t
budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa ambulansu medycznego typu B z zabudow4 przedzialu
medycznego, z noszami z transporterem oraz przenoSnym urzqdzeniem przeznaczonym do
mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla doroslych. a) Oierowany ambulans powinien
spelniai wymagania aktualnej polskiej normy PN EN 1789+A1:201l, wymagania oke6lone w
Rozporz4dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunk6w'
technicznych pojazd6w oraz zakresu ich niezbgdnego wyposa2enia (tekstjednolity D2.U.2015,
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poz. 305 zp6in. zm.), Ustawie o Paflstwowym Ratownictwie Medycmym z dnia 8 wzesnia
2006r. (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.757 z po2n. zm.), oraz, 2e oferowane wyroby medyczne
objgte przedmiotem zam6wienia spelniajq wymagania okeslone w ustawie z dnia 20 maja
2010r. o wyrobach medycznych (tekstjednolity Dz. U.2015, poz.876). b) Zaoferowany
ambulans musi by6 fabrycznie nowy, nie eksploatowany, wyprodukowany nie wczeSniej niZ w
2018r., ( dotyczy pojazd6w bazowych oraz zabtdowy specj alistycmej) kompletny, wolny od
wad konstrukcyjnych, materialowych i wykonawczych, wyposazony w nosze wraz z
transporterem. Zamawiaj4cy dopuszcza przebieg obejmujqcy transport ambulansu od dostawcy
do siedziby Zamawiaj4cego. c; Zamawiaj4cy wymaga, aby zaoferowany sprzqt byl fabrycznie
nowy, nieuzywany, rok produkcji nie starszy ni2 2019 (przenoSnie urzqdzenie do kompresji
klatki piersiowej) Zamawiajqcy wymaga, aby zaoferowany sprzgt byl kompletny i po
zainstalowaniu gotowy do podjgcia dzialalnoSci medycznej, bez dodatkowych zakup6w i
inwesfcji . d) Wykonawca po przekazaniu do biez4cej eksploatacji i odbiorze przez
Zamawiajqcego trzqdzenia, potwierdzonym protokolem zdawczo - odbiorczym, zobowi4zany
jest do przeprowadzenia na wlasny kosa szkolenia w zakresie obslugi dla personelu
Zamawiajqcego. e) Wykonawca zobowiqzany jest wraz z dostaw4 p ojazdu przekaza(,
Zamawiajqcemu kartg pojazdu, aktualne 6wiadectwo homologacji, ksi4zkg gwarancyjn4, ksi4zkg
przeglqd6w serwisowych, instrukcj e obslugi wjgzyku polskim, dwa komplety kluczyk6w,
wykaz wyposa2enia i akcesori6w oraz niezbgdne dokumenty dopuszczaj4ce pojazd do ruchu na
terenie naszego kaju oraz zaSwiadczenie stwierdzaj4ce zwolnienie od akcyzy zgodnie z
nowelizacjE ustawy o podatku akcyzorym z dnia24lipca 2015 (D2.U.2015 poz. 1479-) art.
1 10 a, pkt 2 b. f) Wykonawca ponosi kosa dostawy oraz odpowiedzialnosi za dostawg
przedmiotu zam6wienia do siedziby Zamawiaj4cego. g) KosZ rejestracji ambulansu po dostawie
oraz koszt ubezpieczenia ambulansu w zakresie OC, AC, NNW le24 po stronie Zamawiaj4cego.
h) Szczeg6lowe wymagania w stosunku do w/w przedmiotu zam6wienia i zakes zam6wienia
zawiera zal4cznik nr 1a do SIWZ. OkeSla on parametry wymagalne - graniczne. Opis ten naleZy
odczytywad wraz z ewentualnymi zmianami treSci specyfikacji, bgdqcymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w Oferta, kt6rej sprzgt nie bgdzie spelnial
warunt6w granicznych zostanie odrzucona.

II.4) Informacja o czgSciach zam6wienia:
Zam6wienie bylo podzielone na czg5ci:

nie
IL5) Gl6wny Kod CPV: 34114121-3

Dodatkowe kody CPV: 33192160-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.T) TRYB UDZIELENIA ZAM6WIENIA
P rzelar g nieograniczony

III.2) Ogloszenie dotyczy zakofczenia dynamicznego systemu zakup6w
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postgpowanie I czgi6 zoslalo uniewa2nione
tak
Nalezy poda6 podstawg i przyczyng uniewa2nienia postgpowania:
Postgpowanie w w/w zostalo uniewaZnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
zam6wieri publicznych- nie zloZono 2adnej oferty.
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
oGLOSZENIA, ZAMoWIENIA Z WOLNEJ R4KI ALBO ZAPYTANIA O CENq

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

IY.9,2) Uzasadnienie *yboru trybu
Nalezy podai uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjadnid, dlaczego
udzielenie zam6wienia jest zgodne z przepisami.
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