
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL LIPNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340572055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nieszawska 6

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-600

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542880414

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallipno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, www.szpitallipno.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e917802-b6ed-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00109276/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-09 09:15
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
POIS.09.01.00-00-0423/21 „Zakup Ambulansu dla Szpital Lipno sp. z o. o.” finansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056381/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/12/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 459000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą ambulansu sanitarnego typu C wraz z
niezbędnym wyposażeniem. Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu fabrycznie nowego
wyprodukowanego w 2021 roku z zabudową części medycznej. Oferowany ambulans wraz z
wyposażeniem musi być fabrycznie nowy, nie używany, wolny od wad, nie obciążony żadnymi
prawami osób trzecich oraz spełniający wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu
drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. 2016, poz. 2022). 
Zamawiający wymaga, aby pojazd po wykonanej adaptacji spełniał wymagania aktualnej normy
PN-EN 1789/2021 lub równoważnej w zakresie ambulansu typu C. Oferowany sprzęt medyczny
musi spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1865 lub równoważnej oraz posiadać
dokument np. certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania
wytrzymałościowe (wg wymagań określonych w normie PN-EN 1789/2021 lub równoważnej)
wykonanych przez jednostkę notyfikowaną w oferowanym ambulansie (kompleksowe testy
zderzeniowe całego ambulansu, a nie poszczególnych jego elementów). Wykonawca udzieli
gwarancji mechanicznej na pojazd 24 miesiące, bez limitu kilometrów, gwarancji na powłoki
lakiernicze pojazdu 36 miesięcy, na perforację nadwozia pojazdu 120 miesięcy oraz na przedział
medyczny (zabudowa medyczna i sprzęt towarzyszący) 24 miesiące. Wraz z pojazdem
Wykonawca przekaże:
1) kartę pojazdu,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego (po
zabudowie),
3) instrukcję obsługi pojazdu,
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4) książkę obsługi (przeglądów) pojazdu bazowego,
5) kartę gwarancyjną pojazdu oraz wszystkie niezbędne dokumenty,
6) paszporty techniczne dla oferowanego sprzętu medycznego.
2. Szczegółowy opis wymaganych parametrów w celu realizacji niniejszego zamówienia stanowi
załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33192160-1 - Nosze

33192600-8 - Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 540570,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 540570,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 540570,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Porsche Inter Auto Polska Sp. z
o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272249958
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7.3.3) Ulica: Sekundowa 1

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-178

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 540570,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-20
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