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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273019-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pojazdy specjalne
2018/S 120-273019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939, NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Kowalski
E-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Rzeszowie i Słupsku.
Postępowanie znak: ZZP-39/18
Numer referencyjny: ZZP-39/18

II.1.2) Główny kod CPV
34114000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Całkowity zakup – 2 pojazdy w tym:
— 1 pojazd dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

mailto:b.kowalski@zzpprzymz.pl
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— 1 pojazd dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 398 370.74 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników
- fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, w pełni sprawnych, wyprodukowanych w 2018 roku,
pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski lub Unii Europejskiej, nieobciążonych
żadnymi prawami osób trzecich. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) został określony w załączniku nr 2 do oferty,
które muszą zostać uzupełnione i dołączone do arkusza cenowego oferty.
Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wszystkich warunków granicznych określonych w
Załączniku nr 2 do oferty, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj.
złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):
• Załącznik nr 2 do oferty - oferowane parametry techniczne/graniczne pojazdu bazowego oraz aktywnych
pojemników do przewozu krwi i jej składników. Załącznik nr 2 do oferty jest jednocześnie szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia (SOPZ)
• Kopię wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopię świadectwa homologacji dla typu
pojazdu bazowego wraz z kopią danych technicznych.
• Oświadczenie wykonawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, iż przedmiot zamówienia będzie
posiadał świadectwo homologacji/badanie techniczne przeprowadzone w Okręgowej Stacji kontroli Pojazdów
po zabudowie w dniu odbioru przedmiotu zamówienia - wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczanie,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do oferty.
• W przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego parametru
do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (fmi), potwierdzające posiadanie przez przedmiot
zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie.
• W przypadku przebudowy instalacji elektrycznej w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia przez odbiorcę
wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dokument w postaci deklaracji, że każdy zamontowany
dodatkowy element instalacji spełnia wymagania regulaminu nr. 10.4 EKG ONZ (kompatybilność
elektromagnetyczna).
• Kopii Certyfikatu CE (Conformité Européenne)/certyfikatów jednostek notyfikowanych, które brały udział w
procedurze oceny zgodności wyrobu (jeżeli dotyczy),
• Prospekt, folder lub kartę katalogową dla oferowanych aktywnych pojemników do transportu krwi i jej
składników.
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Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (mechanicznej) na cały pojazd bez limitu przebiegu w km / Waga:
15
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na aktywne urządzenia do przewozu krwi i jej składników / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 055-121160

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Rzeszowie i Słupsku.
Postępowanie znak: ZZP-39/18

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
18/05/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121160-2018:TEXT:PL:HTML
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
Wrocław
54-428
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 199 185.37 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Nazwa:
Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Rzeszowie i Słupsku.
Postępowanie znak: ZZP-39/18

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/05/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 139
Wrocław
54-428
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 199 185.37 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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I.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiający wymaga
dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca składa wraz z ofertą w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
-"JEDZ") oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - art. 25a ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w dokumentacji przetargowej
(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "SIWZ").
II.
Kwota wymaganego wadium:
5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100),
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
III.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą" Zamawiający
informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm)

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

