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Ogloszenie nr 510029016-N-2020 z dnia 18-02-2020 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa ambulansu sanitarnego typu B z zabudowq przedzialu
medycznego, z noszami z transporterem oraz przenoSnym urz4dzeniem pzeznaczonym do

mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla doroslych

OGI,OSZENIE O UDZIELENIU ZAM6WIENIA. Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiqzkowe

Ogloszenie dotycry:
zam6wienia publicmego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej
nie

Zam6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Ztmfwiefi Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 5047 26-N -2020

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zam6wiei Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 540016442 i 54001 7589

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 +480338723 1 1 1.

Adres strony internetowej (url): www.zozsuchabeskidzka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWTAJ,{CEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zaklad opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego:
Dostawa ambulansu sanitamego typu B z zabudow4 przedzialu medycznego, z noszami z
transporterem oraz przenodnym urz4dzeniem przezr.aczonym do mechanicmej kompresji klatki
piersiowej dla doroslych

Numer referencyiny 1j e2e I i dotyczyl :

zoz.y.}I1/DZPt03t20
II.2) Rodzaj zam6wienia:

Dostawy
II.3) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub robdt
budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan ) a w prrypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:

Dostawa ambulansu sanitamego typu B z zabudow4 przedzialu medycmego, z noszami z
transporterem oraz przenoSnym urz4dzeniem przeznaczonym do mechanicznej kompresji klatki
piersiowej dla dorostych Zakup finansowany dotacj4 Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu
Wymiany Ambulans6w Przedmiotem zam6wienia jest dostawa ambulansu medycmego typu B z
zabudow4 przedzialu medycznego, z noszami z transporterem oraz przenoSnym urz4dzeniem
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przeznaczonyrn do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla doroslych. a) Oferowany
ambulans powinien spelnia6 wymagania aktualnej polskiej normy PN EN 1789+A1:2011,
wymagania okeSlone w Rozporz4dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3l grudnia 2002r. w
sprawie warunk6w technicmych pojazd6w oraz zakresu ich niezbEdnego wyposazenia (tekst
jednolity Dz. U.2015, poz. 305 z p6in. nn.), Ustawie o Paristwowym Ratownictwie
Medycznym z dnia 8 wrzeSnia 2006r. (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.757 zp6Ln, zm.), oraz,
2e oferowane wyroby medyczne objgte przedmiotem zam6wienia spelniaj4 wymagania
okredlone w ustawie z dria 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2015,
poz.876). b) Zaoferowany ambulans musi byi fabrycznie nowy, nie eksploatowany,
wyprodukowany nie wczeSniej ni2 w 2019r., ( dotyczy pojazd6w bazowych oraz zabudowy
specjalistycmej) kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materialowych i wykonawczych,
wyposazony w nosze wraz z transporterem. Zamawiaj4cy dopuszcza przebieg obejmuj4cy
transport ambulansu od dostawcy do siedziby Zamawiaj4cego. c) Zamawiagcy wymaga, aby
zaoferowany sprzgt byl fabrycznie nowy, nieu2ywany, rok produkcji nie starszy niz 2019
(przeno6nie urz4dzsnie do kompresji klatki piersiowej) Zamawiaj4cy wymaga, aby zaoferowany
sprzgt byl kompletny i po zainstalowaniu gotowy do podjgcia dzialalnoSci medycznej, bez
dodatkowych zakup6w i inwestycji . d) Wykonawca po przekazaniu do bie24cej eksploatacji i
odbiorze przez Zamawiaj4cego vz4dzenia, potwierdzonym protokolem zdawczo - odbiorczym,
zobowi4zany jest do przeprowadzenia na wlasny kosa szkolenia w zakresie obstugi dla
personelu Zamawiaj4cego. e) Wykonawca zobowiqzany jest wraz z dostawq p ojazdt przekaza(
Zamawiajqcemu kartg pojazdu, aktualne Swiadectwo homologacji, ksiqzkg gwarancyjn4, ksi4zkg
przegl4d6w serwisowych, instrukcje obslugi wjgzyku polskim, dwa komplety kluczyk6w,
wykaz wyposa2enia i akcesori6w oraz niezbgdne dokumenty dopuszczaj4ce pojazd do ruchu na
terenie naszego kraju oraz za6wiadczenie stwierdzaj4ce zwolnienie od akcyzy zgodnie z
nowelizacjq ustawy o podatku akcyzowym z dna24lipca 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1479-) art.
110 a, pkt 2 b. f) Wykonawca ponosi koszt dostawy oraz odpowiedzialnodd za dostawg
przedmiotu zam6wienia do siedziby Zamawiajqcego. g) Kosa rejestracji ambulansu po dostawie
oraz koszt ubezpieczenia ambulansu w zakresie OC, AC, NNW le24 po stronie Zamawiajqcego.
h) Szczeg6lowe wymagania w stosunku do dw przedmiotu zam6wienia i zakres zam6wienia
zawiera zalqcznik nr 1a do SIWZ.

II.4) Informacja o czg5ciach zam6wienia:
Zam6wienie bylo podzielone na czg5cil

nie
II.5) Gl6wny Kod CPV: 34114121-3

Dodatkowe kody CPV: 33992160-1, 33 100000-l

SEKCJA III: PROCEDURA

III.I) TRYB UDZIELENIA ZAMoWIENIA
P rzetar g nieo graniczony

III.2) Ogloszenie dotyczy zakoiczenia dynamicznego systemu zakup6w
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEK A IV: ZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.l) DATA UDZIELENIA ZAM6WIENIA:
IV.2) Calkowita wartoSd zam6wienia

WartoSd bez VAT 334857.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

1,810212020
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Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od malych i Srednich przedsigbiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z paristw niebgd4cych czlonkami Unii Europej skiej:
0

liczba ofert otrzymanych drog4 elektroniczn4: 0
lY.4) LICZB A ODRZUCONYCH OFERT: 0
rv.s) NAzwA r ADRES WYKONAWCY, KToREMU UDZIELONO ZAM6WTENTA

Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wsp6lnie ubiegajQcym si9 o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BFF MEDFinance S.a.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kiliriskiego 66
Kod pocaowy: 90-118
Miejscowo66: tr-6d2

Kraj/woj.: l6dzkie

Wykonawca jest malym/Srednim przedsiQbiorc4:
tak
Wykonawca pochodzi z innego paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pafstwa nie bEdqcego czlonkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
uMowY oRAz o OFERTACH Z NAJNTZSZA r NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto66 umowy 400000.00
Oferta z najnizsz4 cenq,/k os^em 398291.57
Oferta z najwyZszq cenE&osztem 400000.00
Waluta: PLN

IV,7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgSci zam6wienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto56 lub procentowa czgSi zam6wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMoWIENIA Z WOLNEJ R4KI ALBO ZAPYTANIA O CEN4

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

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podai uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaSnii, dlaczego
udzielenie zam6wienia jest zgodne z przepisami.
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