NAZWA I ADRES:

"Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gołdapska 1,
19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 5202543, faks 087 5202543 w. 319
Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego Szpitalnictwo.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa ambulansu ratunkowego typu C - szt 1 wraz z wyposażeniem takim jak: nosze wraz z transporterem, krzesełko
kardiologiczne, defibrylator (komplet) i plecak ratowniczy. Numer ogłoszenia: 69952 - 2010;
data zamieszczenia:
12.03.2010
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 42828-2010 z dnia 2010-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olecko
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu ratunkowego typu C - szt 1 wraz z wyposażeniem takim jak: nosze wraz z
transporterem , krzesełko kardiologiczne, defibrylator (komplet) i plecak ratowniczy - pojazd i wyposażenie winno być...
Termin składania ofert: 2010-02-24
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ambulansu ratunkowego typu C - szt 1 wraz z wyposażeniem
takim jak: nosze wraz z transporterem, krzesełko kardiologiczne, defibrylator (komplet) i plecak ratowniczy.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu ratunkowego typu C - szt 1 wraz z
wyposażeniem takim jak: nosze wraz z transporterem , krzesełko kardiologiczne, defibrylator (komplet) i plecak ratowniczy pojazd i wyposażenie winno być fabrycznie nowe, rok produkcji 2009 lub 2010, spełniający wymagania techniczne i jakościowe
szczegółowo określone w SIWZ oraz w przepisach: 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. ( Dz.U.
z 2003r. Nr 32,poz. 262 dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 2)
Określone w polskiej normie PN-EN 1789 dla ambulansu drogowego typu C 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi
posiadać świadectwo homologacji wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24 października
2005 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. Z 2005 r. nr 238 poz. 2010 z późn. zmianami) na
ambulans sanitarny. 4) Zaoferowane wyroby medyczne muszą posiadać odpowiednie dokumenty aktualne dla przedmiotowego
postępowania, oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. dla wyrobów
kwalifikowanych jako wyroby medyczne /jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów/, 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ - Parametry techniczno - użytkowe w stosunku do samochodu
bazowego i wyposażenia medycznego. Parametry techniczne pojazdu i wyposażenia zaoferowane przez Wykonawcę nie mogą
być gorsze niż te wymienione w Załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Zaoferowany przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu
przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) zapewnienie odpowiedniej dokumentacji dopuszczającej pojazd do ruchu
drogowego w Polsce tj. kartę pojazdu, świadectwa homologacji a także innych wymaganych prawem dokumentów
przewidzianych dla tego typu samochodów, 2) zabezpieczenie serwisu części zamiennych i napraw zarówno w okresie
gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym, 3) Wykonawca wraz z ambulansem przekaże Zamawiającemu: a) wyciągi ze świadectw
homologacji, kartę pojazdu i ewentualnie inne dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu, b) książki gwarancyjne i
instrukcje obsługi pojazdu bazowego i zabudowy medycznej - w języku polskim, c) karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w
języku polskim na każde urządzenie użyte do zabudowy ambulansu oraz na wyposażenie medyczne,.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3, 34.11.41.22-0.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: W

ramach realizacji projektu Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Podstawowego Zespołu Ratownictwa
Medycznego w powiecie oleckim przez Olmedica w Olecku spółka z o o współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Działanie: 12.1. Rozwój
systemu ratownictwa medycznego..

Data udzielenia zamówienia: 05.03.2010r

Liczba otrzymanych ofert: 2.

Liczba odrzuconych ofert:-

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zeszuta Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz Chrysler Jeep Radom ul. Garbarska, ul. Tużycka 8, 03-683
Warszawa,, kraj/woj. mazowieckie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 319210,65 PLN.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 301873,00 zł/ Oferta z najniższą ceną: 301873,00zł / Oferta z najwyższą ceną: 310174,91zł

