
Ogłoszenie nr 510198659-N-2020 z dnia 12-10-2020 r.  
Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka: Zakup ambulansu sanitarnego wg PN 

EN 1789 wraz z wyposażeniem  
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
tak  
Nazwa projektu lub programu  
Projekt nr UDA-RPSL.10.01.00-24-0314/20-004 pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych z 
terenu województwa śląskiego w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 – dla 
Szpitala Rejonowego w Raciborzu im dr Józefa Rostka w Raciborzu” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 573089-N-2020  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 540164552-N-2020  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka, Krajowy numer identyfikacyjny 
27622558700000, ul. ul. Gamowska  3, 47-400  Racibórz, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 
327 555 050, e-mail przetargi@szpital-raciborz.org, faks 32 7555079, 7555049.  
Adres strony internetowej (url): www.szpital-raciborz.org  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
13/2020  
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:  
Zadanie polega na zakupie i dostawie w ramach Projektu nr UDA-RPSL.10.01.00-24-
0314/20-004 pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego w 
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 – dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu 
im dr Józefa Rostka w Raciborzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z 
wyposażeniem. Ambulans fabrycznie nowy, rok produkcji 2020, max 200 km przebiegu, 
posiadający pełną gwarancję i aktualne świadectwo homologacji pojazdu kompletnego. Silnik 
wysokoprężny turbodiesel o pojemności min. 1900 cm3, mocy min. 165 KM oraz momencie 
obrotowym min. 380 Nm, spełniający wymogi normy EURO VI. Ambulans dodatkowo 
wyposażony będzie między innymi w 2 krzesła transportowe z systemem płozowym (jedna z 



systemem płozowym wspomaganym elektrycznie), urządzenie do mechanicznej kompresji 
klatki piersiowej, ssak akumulatorowy, dwie deski ortopedyczne, dwie deski podbierakowe, 
uchwyt kątowy do pompy infuzyjnej, ciśnieniomierz ścienny, ciśnieniomierz przenośny 
(ręczny), uchwyt na jedną butlę 2,7l oraz komplet szyn Kramera. Wykonawca musi posiadać 
autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski uprawnione do naprawy gwarancyjnej 
ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym, który będzie przedmiotem jego oferty. 
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego i 
jednocześnie przekazać wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, niezbędne do rejestracji pojazdu. Wykaz 
wymaganych parametrów oferowanego ambulansu i wyposażenia medycznego stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV:  34114110-3 
 
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  
 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/09/2020  
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia  
Wartość bez VAT 426427.00  
Waluta pln  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA   
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. k.  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Konwaliowa 24  
Kod pocztowy:  
Miejscowość: Jabłonna  
Kraj/woj.:  
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  



nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 428398.00  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 428398.00  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 428398.00  
Waluta: pln  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
nie 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE N EGOCJACJI 
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI 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.  
  
 


