
Ogłoszenie nr 500092484-N-2018 z dnia 26-04-2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Miejka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego z Przychodnią: Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe 

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: 538030-N-2018 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Miejka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego z Przychodnią, Krajowy numer identyfikacyjny 19128766000000, ul. ul. B. 
Chrobrego  10, 81756   Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-58 5558103, 5558117, 
e-mail jj@sopot.pl, faks 0-58 5558100. 
Adres strony internetowej (url): msprsopot.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
137/2018 

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:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu drogowego typu C (w rozumieniu 
polskiej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej), którego szczegółowy opis, 
wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu fabrycznie 
nowego bez przebiegu eksploatacyjnego, z datą produkcji pojazdu bazowego - 2018 rok. 3. 
Oferowany ambulans winien spełniać wymogi określone w normie PN-EN 1789+A2:2015-01 lub 
równoważnej oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r., 
poz. 2022 ze zm.). 4. Oferowany pojazd winien posiadać świadectwo homologacji pojazdu 
bazowego oraz pojazdu skompletowanego wydane na podstawie rozporządzenia Ministra 



Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 20158 roku w sprawie 
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub 
części (Dz. U. z 2015r. poz. 1475) oraz powinien odpowiadać wymogom ustawy z dnia 27 
czerwca 2017r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260 ze zm.) oraz przepisów 
wykonawczych do tej ustawy. 5. Wykonawca zapewni na oferowany pojazd bazowy serwis 
gwarancyjny w ASO położonej nie dalej niż w odległości 20 km od siedziby Zamawiającego. 6. 
Zamawiający wymaga przeprowadzenia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia ambulansu przez 
Wykonawcę szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 
pojazdu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego telefonicznie o szkoleniu, na 2 dni przez planowanym terminem szkolenia. 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 34114121-3

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:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty. Wobec tego, 
Zamawiający podjął uchwałę o unieważnieniu postępowania. 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

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. 


