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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641681-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Inowrocław: Usługi leasingu finansowego
2020/S 255-641681

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
Adres pocztowy: ul. Poznańska 97
Miejscowość: Inowrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 88-100
Państwo: Polska
E-mail: zam.pub@szpitalino.pl 
Tel.:  +48 523545587
Faks:  +48 523574667
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pszozino.lo.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pszozino.lo.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Leasing operacyjny 16 ambulansów dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Numer referencyjny: D-43/2020

II.1.2) Główny kod CPV
66114000 Usługi leasingu finansowego
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny 16 ambulansów dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. 
Ludwika Błażka w Inowrocławiu na okres 48 miesięcy, tj.:
a) karetka specjalistyczna typu „C” (S) – 2 szt. (Zał. 2 A);
b) karetka specjalistyczna typu „A” (P) – 4 szt. (Zał. 2 B);
c) karetka transportowa typu „T” (A2) – 4 szt. (Zał. 2 C);
d) karetka transportowa typu „T” (A1) – 2 szt. (Zał. 2 D);
e) karetka transportowa do przewozu osób dializowanych typu „T” – 1 szt. (Zał. nr 2E);
f) pojazd typu furgon – 2 szt. (Zał. 2 F)
g) pojazd typu furgon – 1 szt. (Zał. 2 G);
zwanych dalej zamiennie przedmiotem leasingu.
2. Ambulanse powinny być fabrycznie nowe.
3. Szczegółowe wymagania i parametry ambulansów zawierają załączniki.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34114100 Pojazdy pogotowia
34114110 Pojazdy ratownicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny 16 ambulansów dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. 
Ludwika Błażka w Inowrocławiu na okres 48 miesięcy, tj.:
a) karetka specjalistyczna typu „C” (S) – 2 szt. (Zał. 2 A);
b) karetka specjalistyczna typu „A” (P) – 4 szt. (Zał. 2 B);
c) karetka transportowa typu „T” (A2) – 4 szt. (Zał. 2 C);
d) karetka transportowa typu „T” (A1) – 2 szt. (Zał. 2 D);
e) karetka transportowa do przewozu osób dializowanych typu „T” – 1 szt. (Zał. nr 2E);
f) pojazd typu furgon – 2 szt. (Zał. 2 F);
g) pojazd typu furgon – 1 szt. (Zał. 2 G);
zwanych dalej zamiennie przedmiotem leasingu.
2. Ambulanse powinny być fabrycznie nowe.
3. Szczegółowe wymagania i parametry ambulansów zawierają załączniki nr 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F oraz 2 
G do niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z 
przedmiotem zamówienia.
8. Zamawiający informuje, że po zakończeniu leasingu pojazdu typu Furgon opisanego w Załączniku nr 2 G 
dokona jego zakupu.
9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane samochody były serwisowane w serwisie przez okres 
gwarancji jak i poza nim.
10. Finansowanie ambulansów odbywać się będzie w formie leasingu operacyjnego. Warunki płatności 
określone są w rozdziale XIV SIWZ.
11. Gwarancja na każdy z ambulansów nie może być krótsza niż na okres 24 miesięcy, liczony od dnia odbioru 
każdego z nich.
12. Nie dopuszcza się wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i 
prawne ambulansów.
13. Bilans, rachunek zysków i strat za ubiegłe lata, aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o nadaniu nr NIP i 
REGON znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.bip.pszozino.lo.pl
14. Termin realizacji zamówienia:
a) karetki specjalistyczne typu „C” (S) opisane w Zał. nr 2A – termin dostarczenia 30.4.2021;
b) karetki specjalistyczne typu „A” (P) opisane w Zał. nr 2 B – termin dostarczenia 30.4.2021;
c) karetki transportowe typu „T” (A2) opisane w Zał. nr 2 C – termin dostarczenia 30.4.2021;
d) karetki transportowe typu „T” (A1) opisane w Zał. nr 2 D – termin dostarczenia 30.4.2021;
e) karetka transportowa do przewozu osób dializowanych typu „T” opisany w Zał. nr 2 E – termin dostarczenia 
30.4.2021;
f) pojazdy typu furgon opisany w Zał. nr 2 F – termin dostarczenia 30.4.2021;
g) pojazd typu furgon opisany w Zał. nr 2 G – termin dostarczenia 30.4.2021.
15. Czas trwania leasingu – 48 miesięcy od dnia dostarczenia ambulansów.
Uwaga!
Umowa obowiązywać będzie od 30.4.2021.
Warunki płatności:
1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie wartość przedmiotów leasingu jako podstawę do ustalania 
wszelkich należności obciążających Zamawiającego z tytułu umowy leasingu.
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2. Opłata wstępna leasingowa będzie wynosić 10 % wartości brutto przedmiotu leasingu. Opłata ta płatna 
będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę po 
wydaniu przedmiotu leasingu bez uwag. Finansowanie odbywać się będzie w formie leasingu operacyjnego.
3. Wartość końcowa związana z wykupem każdego z przedmiotów leasingu wynosić będzie 10 % jego wartości 
brutto.
4. Ilość miesięcznych rat leasingowych – 48 równych rat w wysokości wynikającej z harmonogramu, który 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącznie z pierwszą fakturą miesięczną – płatnych począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 146 000,00 PLN przed upływem terminu składania 
ofert.
Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmiot

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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a) zobowiązanie w formie oświadczenia do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że 
Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności najpóźniej do dnia podpisania umowy;
b) oświadczenie o posiadaniu homologacji (przekazanych najpóźniej w dniu dostawy) na oferowane ambulanse 
(na samochód bazowy oraz skompletowany);
c) oświadczenie o posiadaniu deklaracji CE na pojazdy oraz na sprzęt medyczny stanowiący ich wyposażenie;
d) oświadczenie poświadczające zgodność ambulansów z polską normą PN-EN 1789;
e) oświadczenie o posiadaniu folderów dot. wszystkich rodzajów pojazdów;
f) oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności z normą PN EN 1789:2007+A2 2014 i normą PN EN 1865-1 
lub certyfikat zgodności z normą PN EN 1789:2007+A2 2014 i PN EN 1865-1wystawiony przez niezależną 
jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter);
g) zapewnienie w formie oświadczenia o przedłożeniu ww. dokumentów, tj. lit. a–f na każde żądanie 
Zamawiającego podczas badania ofert, najpóźniej przed podpisaniem ewentualnej umowy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
— Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną minimum 1 000 000 PLN (jeden milion złotych).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) zobowiązanie w formie oświadczenia do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że 
Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności najpóźniej do dnia podpisania umowy,

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy przedmiotu zamówienia o wartości min. 200 000 PLN 
netto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na platformie zakupowej.pl i 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań 
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020
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