
Ogłoszenie nr 510236857-N-2019 z dnia 05-11-2019 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w
Warszawie: Zakup części do naprawy ambulansów i preparatów do myjni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 612882-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w
Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 29467400000000, ul. ul. Poznańska  22, 00-685 
Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 251 243, e-mail
agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl, faks 225 251 279.
Adres strony internetowej (url): www.meditrans.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup części do naprawy ambulansów i preparatów do myjni

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WSPRiTS/ZP/44/19

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup części do naprawy ambulansów i preparatów do myjni
szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Wykaz zadań będących przedmiotem
zamówienia: Zadanie 1. Części do naprawy ogrzewania postojowego ambulansów Zadanie 2.
Części do naprawy sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej ambulansów Zadanie 3. Części do
naprawy wyposażenia przedziału medycznego Zadanie 4. Preparaty do myjni automatycznej Dla
zadań nr 1-3: Wykonawca gwarantuje, że części zamienne do samochodów będące przedmiotem
zamówienia spełniają parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b988e884-586b-40cc-b8d1-691...

1 z 3 2019-11-05, 11:19



CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Części do naprawy ogrzewania postojowego
ambulansów

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Części do naprawy sygnalizacji świetlnej i
dźwiękowej ambulansów

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Części do naprawy wyposażenia przedziału
medycznego

przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca gwarantuje wymianę części
zamiennej w przypadku zastosowania przez producenta pojazdu w procesie produkcji innego
typu części niż przedstawione w ofercie. Wykonawca zapewnia, że części zamienne są
fabrycznie nowe i sprawne, opakowane. Za datę rozpoczęcia biegu terminu gwarancji przyjmuje
się datę dostawy danej części. Dla zadania nr 4: Termin ważności oferowanego przedmiotu
zamówienia nie może być krótszy niż 12 m-cy od daty podpisania umowy. Wykonawca
gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i
prawnych. Przez cały okres obowiązywania umowy dostawy realizowane będą na warunkach i
cenach określonych w podpisanej umowie. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów
równoważnych do wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Przez produkt równoważny
rozumie się produkt o parametrach jakościowych takich samych lub lepszych jak te, które
zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Posiadający te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z
nazwy lub pochodzenia produkt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV:  34300000-0

Dodatkowe kody CPV: 39831250-3, 39800000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy –
Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy –
Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Preparaty do myjni automatycznej

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy –
Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy –
Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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