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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej                              

w Kędzierzynie – Koźlu 

ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle 

 
 

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A 
istotnych warunków zamówienia  

(SIWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„Dostawę ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym                       

dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle.” 

 
 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. kwotę 221 000,00 euro. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz 

przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 
 

Postępowanie nr: AZ-P.2019.22 
 
 

Zatwierdził: Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – Jarosław Kończyło,  
       

 
 
 
 
 

.................................................. 
                         Zatwierdzam 



Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu 
 ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle 

 

Specyfikacja istotnych  warunków zamówienia na:  
 „Dostawę ambulansu typu C z wyposażeniem dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle” 

2 

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Zamawiający:   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Adres:              ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, 

Strona internetowa: www.e-szpital.eu,   

E-mail: przetargi@e-szpital.eu    

Godziny urzędowania: 7:00 - 14:35. 

NIP 7491790304,  REGON 000314661, 

tel. +48 774 062 566,   faks +48 774 062 567,    

 

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:  

 „postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;  

 „specyfikacji” lub „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;  

 „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);  

  „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;  

 „Zamawiającym” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-

Koźlu, 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp,                    

w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości 

kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.                     

W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy ustawy.  

2.2. Zamawiający informuje, że wybór Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego może nastąpić w oparciu o art. 24 aa ustawy Pzp. 

1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu; 

2) Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia 

(art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych  

w rozdziale XVI siwz, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy,                

tj. bada oświadczenia wstępne – załącznik nr 2 i 3 do siwz, a następnie żąda przedłożenia 
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dokumentów, (o których mowa w rozdziale VII ust. 7.4.); 

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie wykaże spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, podlegać będzie 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

2.3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 12-09-2019r., a także zostało umieszczone na stronie internetowej http://bip.e-

szpital.eu/zamowienia_publiczne/index.html oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego. 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem części zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem 

medycznym dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle” 

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – Zestawienie 

parametrów technicznych. Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe                       

i techniczne zamawiającego. 

3.2. Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 

1) Oferowany ambulans w szczególności musi:  

a) być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 lub 2019 r., kompletny, oznakowany i gotowy 

do użytku, 

b) być nieużywany – tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji lub pokazu, wolny od wad 

fizycznych i prawnych,  

c) spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia                        

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p. zm) oraz wymagania określone 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania 

członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2010.209.1382),  

d) spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 107, poz. 679 ze zm.),  

e) spełniać wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo                

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1260 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie 

przepisów wykonawczych,  

f) posiadać świadectwo homologacji na pojazd bazowy, wystawiony zgodnie z ww. przepisami,  

g) posiadać świadectwo homologacji na pojazd skompletowany – M1/pojazd specjalny – karetka 

sanitarna, wystawione zgodnie z ww. przepisami,  

h) gwarantować bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniać 

wymagany poziom świadczonych usług medycznych,  
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i) oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym musi spełniać wymagania norm PN EN 

1789+A2:2015 (w zakresie ambulansu typu C) i PN EN 1865. Pojazd fabrycznie nowy.  

2) Wykonana adaptacja pojazdu pod ambulans nie może powodować ograniczeń praw wynikających    

z fabrycznej gwarancji.  

3) Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 

4) Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego oraz przeszkolić personel z zakresu obsługi dostarczonego ambulansu. 

Zamawiający nie narzuca metody dostawy i transportu ambulansu. To wykonawca wybiera sposób 

dostawy (na kołach/laweta).  

5) Wykonawca deklaruje okres gwarancji, na:  

a) podzespoły mechaniczne pojazdu bazowego – 24 miesiące bez limitu kilometrów,  

b) powłoki lakiernicze co najmniej 36 miesięcy bez limitu kilometrów,  

c) zabudowę medyczną co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów,  

d) perforację korozyjną elementów nadwozia - min. 72 miesiące bez limitu kilometrów,  

e) wyposażenie medyczne co najmniej 24 miesiące. 

6) Wraz z dostawą  ambulansu, Wykonawca przekaże zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) książkę gwarancyjną pojazdu; 

b) książkę serwisową pojazdu; 

c) książkę gwarancyjną zabudowy; 

d) karty gwarancyjne wyposażenia ambulansu; 

e) paszporty techniczne sprzętu medycznego; 

f) karty gwarancyjne sprzętu medycznego;  

g) instrukcje obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim; 

h) świadectwo homologacji karetki w Polsce na samochód bazowy i skompletowany, 

i) instrukcje obsługi sprzętu medycznego w języku polskim;   

j) dokumenty potwierdzające spełnienie normy zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, emisji 

zanieczyszczeń, 

k) Inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. 

3.3. Kody CPV: 

34 11 41 21 – 3   Karetki,  

33 10 00 00 - 1    Urządzenia medyczne 

3.4. Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę pracę: Przedmiotem zamówienia są dostawy, 

w związku z czym powyższy wymóg nie ma zastosowania. 
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3.5. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych:  

1.) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego              

w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie 

urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż 

wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w Zestawieniu 

parametrów technicznych w Załączniku nr 1a. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz 

ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których 

nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.  

2.) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany 

zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, 

które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.  

3.) Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub 

je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku 

braku dokumentów udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmie, że oferta nie 

spełnia wymagań SIWZ i zostanie odrzucona.  

4.) W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością Zamawiający będzie mógł poprosić                

o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących 

potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację urządzeń,    

i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz                   

z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.  

5.) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność 

pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w 

szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych                  

w niniejszej SIWZ. 

6.)  W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający:  

- wymaga, od wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia urządzeń zamiennych                                        

w stosunku do dokumentacji. Nie złożenie takiego zestawienia oznacza,                            

że wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania podane w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia;  

- nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych,                  

niż określonych w ofercie wykonawcy. 

Rozdział IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o zamówieniach o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp o składaniu ofert 
wariantowych oraz informacje dodatkowe. 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

4.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1. pkt. 6 ustawy 

Pzp. 
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4.3. Zamawiający, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowa  

w art. 83 ust. 1  ustawy Pzp. Zamówienie ma zostać zrealizowane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie  

w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego.  

 

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia. 

5.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 

                                                                      do 10 grudnia 2019r 

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania. 

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp; 

2) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, tj; 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia  15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 

978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać  za pomocą stosownych środków dowodowych;  

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp,                   

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:   
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a)  kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie.  

b) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

       Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie. 

 

6.2. PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE.  

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

(podstawy wykluczenia obligatoryjne)  lub ust. 5 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia 

fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w ust. 6.1. pkt 2), może przedstawić dowody na 

to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

2) W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do 

wypełnienia stosownych rubryk w załączniku nr 2 do siwz, a następnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 

ustawy, do przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt 1, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w wezwaniu.  

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie                

pkt 1. 

6.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6.4. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW. Wykonawca może  

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
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tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy 

Pzp; 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 6.4., nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 4. 

6.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ. 

7.1. Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w zakresie wskazanym w załączniku nr 

2 i 3 do siwz) dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu o których mowa w rozdziale VI ust. 6.1 pkt 1-3 siwz. 

a) w przypadku gdy, Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,  

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 

wypełnia informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa  

w ust. 7.1 pt 1 (załącznik nr 2 i 3 do siwz); 

b) w przypadku gdy, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, wypełnia informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik 

nr 2 do siwz)  w celu wykazania wobec nich braku istnienia podstaw wykluczenia; 

7.2. W zw. z art. 22a ust. 2 wykonawca wraz z ofertą składa zobowiązanie innego podmiotu 

(załącznik nr 5 do siwz) – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych 

podmiotów w celu spełnienia warunku o którym mowa w rozdziale VI ust. 6.1. pkt 3 siwz. 

Załącznik nr 6 do siwz stanowi jedynie propozycję treści zobowiązania, która ma pomóc 

Wykonawcy w wypełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 6.1. pkt 3 rozdziału VI siwz. 

1) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
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umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 

żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

2) Zobowiązanie, o którym mowa powyżej składane jest w oryginale. 

DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT: 

7.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                       

o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca wraz 

złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia, załącznik nr 4 do siwz. 

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa     

w niniejszym ustępie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca przed udzieleniem zamówienia, którego oferta 

została najwyżej oceniona zostanie wezwany, w wyznaczony nie krótszym niż 5 dni 

terminie, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, 

potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:  

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z zastrz. ust. 7.5. 

7.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w ust. 7.4. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570), Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku gdy ww. oświadczenia 

lub dokumenty nie będą dostępne w języku polskim, Zamawiający żąda przedstawienia przez 

Wykonawcę tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

7.6.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa                  

w ust. 7.4.  które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 
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Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

7.7. Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

1) pełnomocnictwo - w przypadku dokonywania czynności związanych podpisaniem umowy,               

ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie 

rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie potwierdzona kopia; 

2) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania, (art. 26 ust. 3a ustawy Pzp). 

7.8. Dokumenty dotyczące Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczpospolitej Polski. 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Wykonawca składa zamiast dokumentu o którym mowa: 

a) w ust. 7.4. pkt 2 - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby.  

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,                       

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu; 

4) dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7.1.; 7.2.; 7.3. składane są w oryginale. 

7.10. Dokumenty inne niż te, o których mowa w ust. 7.9. składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

7.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego 

zdolnościach  lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  
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7.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu                   

za zgodność z oryginałem).  

7.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Rozdział VIII. Zasady składania ofert wspólnych.  

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej 

oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać 

następujące wymagania:  

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp mają 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie 

dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 

spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 

2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie 

dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 

spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 

UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (pkt 1 i 2) może wynikać albo z dokumentu 

pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę; 

3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);  

4) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako 

Pełnomocnik pozostałych; 

5) wskazanie lidera w druku oferty (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum); 

6) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 7.1. (załącznik 2, 3 do siwz); oświadczenia 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenia 

te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.2. W przypadku gdy oferta wspólna wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, wykonawca składa na 

wezwanie zamawiającego w zw. z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp dokumenty,  

o których mowa w rozdziale VII ust. 7.4. siwz, przy czym dokumenty z ust. 7.4 pkt 2 składa 

odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 1-23 ustawy Pzp                         

i art. 24. ust. 5 pkt 1, 2 i 4. 

8.4. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: 

składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za 

zgodność z oryginałem) powinny być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy lub przez Wykonawców, których te dokumenty dotyczą.  
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8.5. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez 

jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

8.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy.  

Rozdział IX. Podwykonawstwo. 

9.1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 

Wykonawcę. 

9.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w druku oferty – załącznik nr 1, ust. 4,  części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Wykonawcom, i podania przez Wykonawcę 

firm podwykonawców, o ile są mu znane. 

Rozdział X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,                
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

10.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. 2017 

poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). (adres, numer faksu oraz e-mail Zamawiającego 

został podany w rozdziale I siwz).  

10.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku 

potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane 

przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub nr faksu podany przez Wykonawcę jest 

prawidłowy a pismo zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Wykonawcy 

z jego treścią. 

10.3. Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym 

sprawy: AZ-P.2019.22 

10.4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz               

(art. 38 ustawy Pzp); 

1) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert; 

2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po terminie składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
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wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania; 

3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 1; 

4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści siwz. 

10.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazując ją niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszczając informację na stronie 

internetowej, na której udostępniono siwz. 

10.7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:   Łukasz Litwinowicz  

Rozdział XI. Wymagania dotyczące wadium.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział XII. Termin związania ofertą. 

12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu               

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak  niż 60 dni. Żądanie jaki i odpowiedź Wykonawców winny 

być przekazane w sposób i formie określonej w rozdziale X ust. 10.1. siwz. 

12.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium - jeżeli było 

wymagane. 

12.4. Jeżeli Zamawiający wymagał wadium, to przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne 

tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie 

terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza.          

    

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

13.2. Dokumenty składające się na ofertę: 
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1) wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik                

nr 1 do siwz; 

2) załącznik nr 1a – zestawienie parametrów technicznych  

3) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 7.1. (zał. nr 2 i 3);  

4) zobowiązanie innych podmiotów – jeżeli dotyczy, załącznik nr 5 do siwz; 

5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą 

13.3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą 

specyfikacją i załącznikami do niej. 

13.4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ.  

13.5. Oferta i wszystkie załączane dokumenty muszą być przygotowane w języku polskim, w formie 

pisemnej, czytelnie oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli                      

w imieniu Wykonawcy. 

13.6. Wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego podpisu 

na dokumencie obejmującym treść oświadczenia. 

13.7. Oferta winna być sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej 

specyfikacji według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku sporządzania oferty                  

i załączników nie na drukach formularzy załączonych do siwz należy zachować jednolity układ 

oraz wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. 

13.8. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń, innych dokumentów oraz poświadczenia za zgodność 

z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nieujawnioną we właściwym rejestrze lub ewidencji, 

należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie.  

13.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu, jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości. 

13.10. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej lub  

konsorcjum, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo. 

13.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

13.12. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). 

13.13. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

13.14. Jeżeli załącznik lub pytanie wymienione w formularzu ofertowym i innych załącznikach do siwz nie 

dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”. 

13.15. Koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  
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13.16. W przypadku wysyłki oferty pocztą/kurierem, Zamawiający zaleca umieścić ofertę w dwóch 

zamkniętych kopertach. 

13.17. Koperty/kopertę należy zaadresować:   

Nazwa (firma) Wykonawcy 
Adres Wykonawcy 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
 

Oferta 
 w przetargu nieograniczonym pn. 

„Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ w Kędzierzynie - 
Koźlu”.  Nr sprawy AZ-P.2019.22 

 

nie otwierać przed:   20 września 2019 r. do godzina 11:00 
(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą) 

13.18. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 

13.19. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, 

poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty oraz wycofać złożoną przez 

siebie ofertę przed terminem składania ofert: 

1) w przypadku dokonania zmian, poprawek, modyfikacji bądź uzupełnień do złożonej oferty, 

Wykonawca składa pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania 

ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi określa zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli 

powiadomienie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych 

dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe powiadomienie i ewentualne 

dokumenty mają być złożone wg zasad opisanych w ust. 13.16. i 13.17., przy czym koperta 

zewnętrzna powinna mieć dopisek „ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty; 

2) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne powiadomienie, w zamkniętej 

kopercie zaadresowanej jak w ust. 13.17. z dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w 

ten sposób zawierające pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty będą otwierane w pierwszej 

kolejności i po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności 

powiadomienia ze złożoną ofertą, zwróci Wykonawcy ofertę pierwotną bez otwierania. Koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

13.19. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 

późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa;  
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2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń;  

3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy               

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem; 

4) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  

w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

13.20.  Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp 

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące 

treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.  

13.21. Niespełnienie warunków formalnych oferty w zał. 1a  do SIWZ spowoduje jej odrzucenie zgodnie z 

art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp tj.:  

1. Nie wypełnienie wymaganych pól i / lub któregokolwiek pola w wierszu:  

Marka/ Model / Typ / Producent ……………………………………… (Tak, podać)”; 

2. Nie wypełnienie któregokolwiek wiersza w kolumnie „Opisać parametry oferowane” 

3. W przypadku wpisania wyłącznie „TAK” w kolumnie „Opisać parametry oferowane” . 

 

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

14.1. Oferty należy składać w:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. 24 Kwietnia 5 

47-200 Kędzierzyn-Koźle 

Budynek dyrekcji – sekretariat.  

 

14.2. Termin składania ofert upływa w dniu  20 -09-2019 r. o godzina 11:00. 

14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20-09-2019 r. o godzina 11:15 w siedzibie 

Zamawiającego. 

14.4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcom, niezwłocznie, bez ich otwieranie. 

14.5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert. 

14.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
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dotyczące: 

1) kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny ofert;  

4) informacje wykonawców wynikającego z treści oferty dot. poza cenowych kryteriów 

wyboru oferty. 

 

Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

15.1. Cenę oferty należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego  

w rozdziale III siwz, załączniku nr 1A do siwz oraz ewentualnego ryzyka wynikającego  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzania oferty. 

15.2. Cenę ofertową brutto należy podać zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do siwz)              

w złotych polskich (PLN), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  

15.3. Cena łączna podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w szczególności koszt: transportu do siedziby Zamawiającego, pozostałych 

elementów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT. 

15.4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  ten rodzaj wynagrodzenia określa                   

w art. 632 następująco: 

§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 

dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt 

lub rozwiązać umowę. 

15.5. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia. 

15.6. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca 

składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

Rozdział XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

16.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 
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1) „Cena brutto” – C; waga - 60%;  

2) „Parametry techniczne” – P; waga – 40% 

16.2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

Kryterium 
Waga  
[%] 

Maksymalna 
liczba punktów 

jaką można 
uzyskać 

Sposób oceny wg wzoru 

1) Cena brutto 60% 60 C= 
cena najtańszej oferty 

X 60 
cena badanej oferty 

4) Parametry 
techniczne 40% 40 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem 
wskazanym w pkt 1. 

Razem  100% 100  

 

1.) „Parametry techniczne” 

Zamawiający w formularzu cenowym określił minimalne parametry techniczne jakich wymaga 

od ambulansów i sprzętu opisanego niniejszą specyfikacją. Ocena ofert i obliczenie punktów w 

kryterium parametry techniczne, zostanie dokonana w oparciu o parametry podanych przez 

Wykonawcę w formularzu - załącznik 1a. Zamawiający wskazał parametry techniczne, których 

zwiększenie spowoduje przyznanie dodatkowej punktacji. Ilość przyznawanych punktów za dany 

parametr zostanie określona na podstawie wartości parametru wskazanego przez Wykonawcę.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w niniejszym kryterium to 15. Brak wskazania 

wymaganego w formularzu ofertowym parametru technicznego będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako nieodpowiadającej treści SIWZ. 

Punktowane parametry techniczne zawiera poniższa tabela:  

Moc silnika min. 160 KM 

165 - 170 KM – 5 pkt 

171 – 175 KM – 10 pkt 

176 KM i więcej – 15 pkt 

Długość przedziału medycznego min 300 cm. 
300 – 319 cm – 1 pkt 

320 i więcej -  5 pkt 

Wysokość przedziału medycznego min 180  cm. 
180 – 184 cm – 1 pkt 

185 i więcej  - 5 pkt 

Kamera cofania 
Nie – 0 pkt 

Taj – 5 pkt 

System Start/Stop z możliwością wyłączenia 
Nie – 0 pkt 

Tak – 5 pkt 

Reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów 
Nie – 0 pkt 

Tak – 5 pkt 

 

16.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

L = C + P 
gdzie: 

L – całkowita liczba punktów; 

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena brutto”; 

P - punkty uzyskane w kryterium  „Parametry techniczne” 

 

16.4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością                   

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
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16.6. Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

16.7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

16.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

Rozdział XVII.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz siwz, a także zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. 

17.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym                     

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo  

10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

17.3. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona 

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie, złożenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym 

termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

17.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

Rozdział XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział XIX. Informacje dotyczące umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego.  

Zawarcie umowy nastąpi na podstawie zapisów Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik         

nr 6 do SIWZ. 

Rozdział XX. Zmiana zawartej umowy oraz warunki tej zmiany.  

Zamawiający informację o ewentualnych zmianach umowy zawarł w §8 istotnych postanowień umowy  - 

załącznik nr 6 do siwz.  
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Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy                
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

21.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

21.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

21.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

21.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

21.5. Odwołanie wnosi się:  

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób –                    

w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;  

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;  

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 21.5 pkt 1 i 2 wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

21.6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również 

na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 

udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

21.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie.  
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21.8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis 

uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia 

dołącza się do odwołania.  

Rozdział XXII. Klauzula informacyjna dotycząca RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, spzoz@e-szpital.eu,  tel. 77 / 40 

62 500, 

2.  inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Kędzierzynie-Koźlu jest Pani Adriana Nurzyńska, anurzynska@e-szpital.eu, tel. 77 / 40 62 559, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego,  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp, 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

8. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9.  nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

                                                      
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 
2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Rozdział XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, a jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone w złotych polskich. 

Rozdział XXIV.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
Zamawiający przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93                

ust. 4 ustawy Pzp. 

Rozdział XXV.  Załączniki  

 

Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 

1. załącznik nr 1 - wzór oferty; 

2. załącznik nr 1A  – zestawienie parametrów technicznych  

3. załącznik nr 2 – oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia; 

4. załącznik nr 3 - oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału                         

w postępowaniu 

5. załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 

6. załącznik nr 5 - wzór zobowiązania; 

7. załącznik nr 6 – istotne dla stron postanowienia umowy  
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załącznik nr 1 do siwz 
pieczątka Wykonawcy  

AZ-P.2019.22 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. 24 Kwietnia 5 

 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

 

 

„OFERTA” 
Na: „Dostawę ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla 

SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu” 

 
 
Oferta złożona przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia TAK/NIE  

 nazwa pełnomocnika – dotyczy wykonawców składających ofertą wspólną 
 

Nazwa Wykonawcy: 

Adres:  

NIP:  REGON:  

e-mail:  nr tel:  

Osoba upoważniona do kontaktów: ………………………………..…….…tel. ……….………….. 

Zaleca się wpisać numer faksu pod, który Zamawiający może kierować korespondencję. 
 

Informujemy, że jesteśmy  mikro  małym /  średnim/  dużym (zaznaczyć właściwe) przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 
Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr 
C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41). Zgodnie z definicjami zawartymi w ww. zaleceniu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
charakteryzują się następującymi cechami: 
 Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i 

pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR 
 Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR 

 Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR 
 
 

1. Nawiązując do ogłoszenia wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanym przez Zamawiającego pod warunkami 

określonymi w siwz. 

2. Oferuję wykonanie zamówienia, za cenę:  
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Marka ………………………………………… Model ……………………………………………..Typ ……………………….. 

Rok produkcji ……………………………. (2018/2019) 

…………………………. zł brutto 

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………….…………………………… 

Wymagane parametry techniczne ambulansów zostały opisane w załączniku nr 1a – zestawieniu parametrów 
technicznych i załączone do niniejszej oferty.  

3. Oświadczam, że: 

 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w siwz;  
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
3) zapoznałem/łam się z dokumentacją postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4) zawarte w siwz istotne ostanowienia umowy został przez mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku 

wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5) jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz, to jest 30 dni stosownie do art. 85 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

6) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny 
i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). 

7) Informuję, że zaświadczenia dot. KRS*/CEIDG* są dostępne w formie elektronicznej pod adresem internetowym 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj.: https://prod.ceidg.gov.pl*/ https://ems.ms.gov.pl/*                             
(* nie potrzebne skreślić). 

8) Oświadczamy, że złożona oferta: 

 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług; 

 prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

   
   
   

brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż oferta nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego.  

9) oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są 
w następujących dokumentach: ................................................................................................................. 

 
 

4. PODWYKONAWCY 

 

Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału*/z udziałem* podwykonawcy/ów. Część zamówienia, której 

wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy obejmuje:  

Wykonanie: ...................................................................................................................................................... 

(nazwa podwykonawcy o ile jest znany) 
......................................................................................................................, 

* nie potrzebne skreślić 

Uwaga: a) wpisać szacunkową w % wartość oferty, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

– jeżeli jest znany i określić przewidziany przedmiot podwykonawstwa; b) brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany 
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jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców. 

 

6. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO FORMULARZA OFERTY SĄ: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

…………………………………………………… 
pieczęć Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
                            Podpis osoby/osób uprawnionej/ych  

 

 

Miejscowość i data: …………………………… ,  ……… września 2019r. 
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Załącznik nr 1a do siwz 
 

Zestawienie  

parametrów technicznych 

 
(FORMULARZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH ORAZ  PARAMETRÓW PUNKTOWANYCH) 

 
 

PARAMETRY WYMAGANE Spełnia warunki 
graniczne 

OPISAĆ 
PARAMETRY OFEROWANE 

1.  

Ambulans, fabrycznie nowy,  
rok produkcji 2018/ 2019,  
Producent, model oferowanego pojazdu 

Podać 

 
Producent ………………….……………..……. 
 
Model ……………………………………………… 
 
Rok produkcji ………………………………… 

2.  Podzespoły mechaniczne  pojazdu 
bazowego – 24 miesiące bez limitu 
kilometrów   

Tak, podać 
 

3.  Gwarancja na powłoki lakiernicze – min. 36 
miesięcy bez limitu kilometrów Tak, podać 

 

4.  Gwarancja na zabudowę medyczną - min. 
24 miesiące bez limitu kilometrów  

Tak, podać 
 

5.  Gwarancja na wyposażenie medyczne  – 
min. 24 miesiące  

Tak, podać 
 

6.  Gwarancja na perforację korozyjną 
elementów nadwozia - min. 72 miesiące 
bez limitu kilometrów 

Tak, podać 
 

Punktowane parametry techniczne 
(maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium Parametry techniczne  - 40 pkt) 

7.  Moc silnika min. 160 KM  

165 - 170 KM – 5 pkt 
171 – 175 KM – 10 pkt 
176 KM i więcej – 15 
pkt 

  

8.  Długość przedziału medycznego min 300 
cm.  

300 – 319 cm – 1 pkt 
320 i więcej -  5 pkt  

 

9.  
Wysokość przedziału medycznego min 180  
cm. 

180 – 184 cm – 1 pkt.  
185 i więcej  - 5 pkt  

  

10.  Kamera cofania  Nie – 0 pkt 
Taj – 5 pkt. 

 

11.  
System Start/Stop z możliwością 
wyłączenia 

Nie – 0 pkt 
Tak – 5 pkt. 

 

12.  
Reflektory przednie z funkcją doświetlania 
zakrętów  

Nie – 0 pkt 
Tak – 5 pkt. 

 

Nadwozie 
13.  Typu „furgon” o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony Tak, podać 
 

14.  Drzwi tylne wysokie, przeszklone, 
otwierane na boki, kąt otwarcia min. 250 
stopni, wyposażone w ograniczniki oraz 
blokady położenia skrzydeł  

Tak, podać 

 

15.  Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z 
otwieraną szybą Tak, podać 

 

16.  Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący 
zderzak tylny ochronny Tak, podać 

 

17.  Kolor nadwozia biały lub żółty RAL 1016 
zgodnie z PN EN 1789 Tak, podać 
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18.  Kabina kierowcy dwu lub trzyosobowa Tak, podać  

19.  Przystosowane do przewozu min. 4 osób 
personelu medycznego wraz z kierowcą w 
pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji 
leżącej na noszach  

Tak, podać  

 

Silnik i układ jezdny 
20.  Turbodiesel o pojemności min. 1900 cm³ 

Tak, podać 
 

21.  Spełniający wymagania normy Euro 6 Tak, podać  

22.  System AdBlue ze zbiornikiem o 
pojemności min. 15l,   Tak, podać 

 

23.  Skrzynia biegów manualna lub 
automatyczna (podać jaka) Tak, podać 

 

24.  Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) Tak, podać  

25.  Systemem ABS zapobiegającym blokadzie 
kół podczas hamowania wraz z 
elektronicznym korektorem siły hamowania 

Tak, podać 
 

26.  System wspomagania nagłego hamowania   Tak, podać  

27.  System elektronicznej stabilizacji toru 
jazdy ESP/ESC lub równoważny tj. 
spełniający to samo zadanie  

Tak, podać 
 

Koła i ogumienie 
28.  Rozmiar felg min. 16 cali, opony zimowe TAK, podać  

Wyposażenie pojazdu bazowego 
29.  Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera 

w kabinie kierowcy Tak, podać 
 

30.  Centralny zamek wszystkich drzwi 
sterowany pilotem Tak, podać 

 

31.  Autoalarm Tak, podać  

32.  Immobilizer Tak, podać  

33.  Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z 
wizualizacją na desce rozdzielczej Tak, podać 

 

34.  Przednie i boczne poduszki powietrzne 
kierowcy i pasażera Tak, podać 

 

35.  Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie 
kierowcy Tak, podać 

 

36.  Elektrycznie sterowane i podgrzewane 
lusterka boczne z wbudowanym 
kierunkowskazem 

Tak, podać 
 

37.  Radioodtwarzacz Tak, podać  
38.  Światła przeciwmgielne przednie Tak, podać  

39.  Fabryczna klimatyzacja automatyczna 
kabiny kierowcy z wyświetlaniem zadanej 
temperatury 

Tak, podać 
 

40.  Czujniki cofania z przodu i z tyłu z 
sygnalizacją dźwiękową Tak, podać 

 

41.  Minimum dwa gniazda (USB i 12V) w 
kabinie kierowcy Tak, podać 

 

42.  Regulowana kolumna kierownicy Tak, podać  

 

Przedział medyczny  
 

43.  Szerokość przedziału medycznego min. 170 
cm (podać szerokość przedziału 
medycznego w cm) 

Tak, podać 
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44.  Wzmocniona podłoga o powierzchni 
przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, 
połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz 
umożliwiająca mocowanie ruchomej 
podstawy pod nosze główne 

Tak, podać 

 

45.  Ściany boczne, sufit z tworzywa 
sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze 
białym, izolowane termicznie i akustycznie 

Tak, podać 
 

46.  Na ścianach bocznych zestawy szafek i 
półek wykonanych z tworzywa sztucznego, 
zabezpieczonych przed niekontrolowanym 
wypadnięciem umieszczonych tam 
przedmiotów (w zabudowie meblowej 
należy uwzględnić zamykany na zamek 
szyfrowy schowek oraz szafkę z 
wyjmowanymi przezroczystymi 
pojemnikami), zamykane i podświetlone 
półki górne na prawej i lewej ścianie, 
zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. 
Nie dopuszcza się montowania szufladek w 
górnym ciągu szafek 

Tak, podać 

 

47.  Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów 
wyposażenia przed przemieszczaniem w 
czasie jazdy gwarantujące jednocześnie 
łatwość dostępu i użycia 

Tak, podać 

 

48.  Zewnętrzny schowek (podświetlony, 
odizolowany od przedziału medycznego i 
dostępny z zewnątrz pojazdu) 
umożliwiający montaż dwóch butli 
tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, 
krzesełka kardiologicznego, deski 
ortopedycznej, noszy podbierakowych, 
materaca próżniowego oraz dwóch kasków, 
miejsce na plecak, torby medyczne 

Tak, podać 

 

49.  Kabina kierowcy oddzielona od przedziału 
medycznego przegrodą z możliwością 
przejścia z przedziału medycznego do 
kabiny kierowcy, a równocześnie 
zapewniającą możliwość oddzielenia obu 
przedziałów (przegroda z drzwiami) 

Tak, podać 

 

50.  Na ścianie działowej zespół szafek z 
miejscem do zamocowania plecaka 
ratowniczego lub torby medycznej z blatem 
roboczym wykończonym blachą nierdzewną 

Tak, podać 

 

51.  Kabina kierowcy wyposażona w panel 
sterujący: 
- działaniem reflektorów zewnętrznych 
- informujący o braku możliwości 
uruchomienia pojazdu z powodu 
podłączeniu ambulansu do sieci 230 V  
- informujący  o braku możliwości 
uruchomienia pojazdu z powodu otwartych 
drzwi między przedziałem medycznym a 
kabiną 
- informujący i ostrzegający o poziomie 
naładowania akumulatorów 
- sterujący pracą sygnałów dźwiękowych 
pneumatycznych 
-wyświetlacz w technologii LCD 
-Zamawiający nie dopuszcza sterowania 
panelem za pomocą wyświetlacza 
dotykowego 

Tak, podać 

 

52.  Przedział medyczny wyposażony w panel 
sterujący: 
- informujący o temperaturze w przedziale 
medycznym oraz na zewnątrz pojazdu 

Tak, podać 
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- z funkcją zegara i kalendarza 
- informujący o temperaturze wewnątrz 
termoboxu 
- sterujący oświetleniem i wentylacją 
przedziału medycznego  
- zarządzający system ogrzewania i 
klimatyzacji przedziału medycznego z 
funkcją automatycznego utrzymania 
wybranej temperatury 
-Zamawiający nie dopuszcza sterowania 
panelem za pomocą wyświetlacza 
dotykowego 

53.  Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany 
tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze 
składanym do pionu siedziskiem z pasem 
trzypunktowym bezwładnościowym 

Tak, podać 

 

54.  Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce 
siedzące na prawej ścianie wyposażone w 
bezwładnościowe, trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa i zagłówek, że składanym 
do pionu siedziskiem i regulowanym kątem 
oparcia fotela klasy M1 

Tak, podać 

 

55.  Na prawej ścianie za fotelem obrotowym 
szafka na plecak/torbę ratowniczą, 
kamizelkę KED, płachtę ewakuacyjno-
transportową 

Tak, podać 

 

56.  Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu Tak, podać  

57.  Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze 
wskaźnikiem temperatury wewnątrz 
urządzenia o pojemności min. 3 litry z 
termoregulatorem zabezpieczającym płyny 
przed przegrzaniem  

Tak, podać 

 

58.  Pojemnik termoizolacyjny typu coolbox do 
przechowywania leków wymagających 
niskiej temperatury otoczenia 

Tak, podać 
 

59.  Ampularium zamontowane na zewnątrz 
szafek lub półek Tak, podać 

 

Podstawa pod nosze 

60.  Podstawa noszy głównych z przesuwem 
bocznym, wysuwem na zewnątrz 
umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy 
oraz możliwością przechyłu do pozycji 
Trendelenburga (o min. 10 stopni) w 
trakcie jazdy ambulansu (podać markę i 
model podstawy oraz załączyć folder wraz 
z opisem). Nie dopuszcza się sterowania 
elektrycznego z uwagi na możliwość usterki 
związanej z brakiem zasilania. 

Tak, podać 

 

Instalacja elektryczna 
61.  Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego 

akumulatora min. 80 Ah -jeden do 
rozruchu silnika, drugi do zasilania 
przedziału medycznego -   połączone tak, 
aby były doładowywane zarówno z 
alternatora w czasie pracy silnika jak i z 
prostownika na postoju po podłączeniu 
zasilania z sieci 230 V - widoczna dla 
kierowcy sygnalizacja stanu naładowania 
akumulatorów, z ostrzeganiem o nie 
doładowaniu któregokolwiek (podać 
pojemność akumulatorów)  

Tak, podać 
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62.  Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem 
przeciwporażeniowym różnicowo-
prądowym oraz zabezpieczeniem przed 
uruchomieniem silnika przy podłączonym 
zasilaniu zewnętrznym. Układ 
automatycznej ładowarki sterowanej 
procesorem zapewniający zasilanie 
instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie 
obu akumulatorów z automatycznym 
zabezpieczeniem przed awarią oraz 
przeładowaniem akumulatorów- widoczna 
sygnalizacja właściwego działania 
prostownika ładującego akumulatory 
podczas postoju. 

Tak, podać 

 

63.  Gniazda zasilające 12V (min. 4) w 
przedziale medycznym, do podłączenia 
urządzeń medycznych, zabezpieczone 
przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki 
(podać ilość gniazd 12V) 

Tak, podać 

 

64.  Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale 
medycznym z bezpiecznikami 
zabezpieczającymi  

Tak, podać 
 

65.  Instalacja elektryczna bez przetwornicy 
12/230V 

Tak, podać 
 

66.  Elektryczna grzałka 230Vw bloku silnika, 
ułatwiająca rozruch silnika. Tak, podać  

Ogrzewanie i wentylacja 
67.  Ogrzewanie postojowe przedziału 

medycznego- grzejnik elektryczny zasilany 
z sieci 230V z termostatem o mocy min. 
1,4 kW 

Tak, podać 

 

68.  Nagrzewnica w przedziale medycznym 
wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik Tak, podać 

 

69.  Niezależny od pracy silnika system 
ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 
5,0 kW  

Tak, podać 
 

70.  Mechaniczna wentylacja nawiewno-
wywiewna zapewniająca min. 20-krotną 
wymianę powietrza na godzinę (podać 
wydajność w m3/godzinę) 

Tak, podać 

 

71.  Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału 
sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną 
regulacją siły nawiewu zimnego powietrza 
dla kabiny kierowcy i przedziału 
medycznego 

Tak, podać 

 

Sygnalizacja uprzywilejowana 
  

72.  W przedniej części pojazdu belka świetlna 
typu LED wyposażona w dwa reflektory 
typu LED do doświetlania przedpola 
pojazdu oraz podświetlanym z napisem 
AMBULANS 

Tak, podać 

 

73.  W tylnej części pojazdu lampa świetlna 
typu LED koloru niebieskiego Tak, podać 

 

74.  Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony 
w pasie przednim pojazdu Tak, podać 

 

75.  Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej 
za pomocą jednego przycisku w kabinie 
kierowcy. 

Tak, podać 
 

76.  Co najmniej dwie niebieskie lampy 
pulsacyjne, zamontowane na wysokości 
pasa przedniego 

Tak, podać 
 

Sygnalizacja dźwiękowa 
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77.  Sygnały pneumatyczne przeznaczone do 
pracy ciągłej (podać markę i model)  Tak, podać 

 

78.  Sygnał dźwiękowy modulowany  Tak, podać  

Oświetlenie i oznakowanie pojazdu 
79.  Światła awaryjne zamontowane na 

drzwiach tylnych włączające się po ich 
otwarciu 

Tak, podać 
 

80.  Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron 
pojazdu (tył i boki) ze światłem 
rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, 
po 2 z każdej strony z możliwością 
włączania/wyłączania zarówno z kabiny 
kierowcy jak i przedziału medycznego 

Tak, podać 

 

81.  Dodatkowe lampy obrysowe z 
kierunkowskazami zamontowane w 
tylnych, górnych częściach nadwozia 

Tak, podać 
 

82.  Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła 
pojazdu na wysokości linii podziału 
nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy 
czerwonej pod niebieskim 

Tak, podać 

 

83.  Napis lustrzany AMBULANS z przodu 
pojazdu Tak, podać 

 

84.  Oznakowanie symbolem ratownictwa 
medycznego PRM zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
18.10.2010 r.  

Tak, podać 

 

85.  Logotyp/nazwa Zamawiającego po 
uzgodnieniu Tak, podać 

 

86.  Okna w przedziale medycznym w 2/3 
wysokości folią półprzeźroczystą Tak, podać  

Oświetlenie przedziału medycznego 

87.  Światło rozproszone (energooszczędne 
oświetlenie) umieszczone po obu stronach 
górnej części przedziału medycznego 

Tak, podać 
 

88.  Oświetlenie punktowe (regulowane punkty 
świetlne LED nad noszami w suficie) Tak, podać 

 

89.  Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. 
jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu 
drzwi przedziału medycznego  

Tak, podać 
 

90.  Dodatkowe oświetlenie punktowe LED 
zainstalowane nad blatem roboczym Tak, podać 

 

91.  Oświetlenie nocne LED – transportowe z 
oddzielnym włącznikiem Tak, podać 

 

Instalacja tlenowa 
92.  Miejsce na dwie butle tlenowe 10l w 

schowku zewnętrznym wraz z dwiema 
butlami 

Tak, podać 
 

93.  Dwa reduktory butli tlenowych 10l Tak, podać  

94.  Przepływomierz typu AGA z regulacją 
przepływu tlenu w zakresie min. 0-15l/min Tak, podać 

 

95.  Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie 
lewej – gniazdo o budowie monoblokowej 
panelowej 

Tak, podać 
 

96.  Punkt poboru na suficie typu AGA z 
wtykiem do podłączeń zewnętrznych Tak, podać 

 

97.  Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie 
medycznej 

Tak, podać  
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Łączność radiowa  
98.  Wmontowana dachowa antena do 

podłączenia radiotelefonu o parametrach: 
zakres częstotliwości 168-170 MHz; 
impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik 
fali stojącej 1,6; charakterystyka 
promieniowania dookólna; zamontowana w 
sposób umożliwiający serwisowanie 

Tak, podać 

 

99.  Kabina kierowcy wyposażona radiotelefon 
przewoźny.  
Dane techniczne:  
Zakres częstotliwości: VHF 136-174MHz  
Moc wyjściowa, RF co najmniej: 1W-25W 
VHF  
Ilość kanałów, co najmniej: 500 
Wyświetlacz: kolorowy, co najmniej 4 
wierszowy  
Odstęp między kanałowy, nie mniej niż: 
12.5/20/25kHz 
Stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm 
Moc wyjściowa audio co najmniej: 3W 
Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, 
-3 
Temperatura pracy co najmniej: -30C do 
+60C 
Klasa szczelności, nie mniej niż: IP54 
Programowalny przycisk alarmowy.  
Urządzenie zainstalowane w ambulansie 
winno współpracować z radiotelefonem 
marki Motorola  DM4600 pozostającym w 
dyspozycji Zamawiającego.” 

 

Tak, podać 

 

100. Kabina kierowcy wyposażona w 
radiotelefon przenośny wraz z podstawą 
umożliwiającą ładowanie 
Dane techniczne:  
Wymiary: 130-140/50-65/30-40 mm 
Waga nie więcej niż: 420 g. 
Akumulator, co najmniej: Li-lon 1500 mAh 
Zakres częstotliwości: VHF 136-174MHz  
Moc wyjściowa RF: 1W-5W VHF  
Odstęp między kanałowy, co najmniej: 
12.5/20/25kHz 
Liczba kanałów, co najmniej: 500 
Stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm 
Moc wyjściowa audio: 500 mW 
Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, 
-3 
Temperatura pracy co najmniej: -30C do 
+60C 
Klasa szczelności, nie mniej niż: IP57 
Wyświetlacz, co najmniej: 2 wierszowy 
wyświetlacz 
Trójkolorowa dioda LED: TAK 
Klawiatura: TAK 
Wbudowany moduł GPS.  
Urządzenie winno współpracować z 
radiotelefonem marki Motorola  DM4600 
pozostającym w dyspozycji 
Zamawiającego. 

 

Tak, podać 

 

101. Kabina kierowcy przystosowana do 
zainstalowania terminala statusów SWD, 
zainstalowane anteny GPS, GPRS 

Tak, podać 
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102. Kabina kierowcy wyposażona w adapter do 
stacji dokującej tabletu, przedział 
medyczny wyposażony w półkę pod 
drukarkę, wraz z dodatkowym gniazdem 
12V obok półki 

Tak, podać 

 

103. Ambulans wyposażony w stację dokującą 
oraz uchwyt dla tabletu i drukarki, wraz z 
zasilaczami  

Tak, podać 
 

Sprzęt medyczny - mocowania 
104. Na ścianie lewej - panele montażowe do 

sprzętu medycznego wykonane z blachy, 
regulowane 

Tak, podać 
 

105. Wszystkie montowane urządzenia 
medyczne, zainstalowane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo, 
użytkowników i pacjenta, jednocześnie 
umożlwiający korzystanie z nich bez 
konieczności demontażu 

Tak, podać 

 

Dodatkowe wyposażenie Ambulansu 
106. Dodatkowa gaśnica zamontowana w 

przedziale medycznym Tak, podać 
 

107. Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane 
z nożem do przecinania pasów 
bezpieczeństwa zamontowane w przedziale 
medycznym 

Tak, podać 

 

108. Przy prawych drzwiach przesuwnych do 
przedziału medycznego stopień 
automatycznie chowany (obrotowy) przy 
zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 
90°. Możliwość ręcznego włączania i 
wyłączania stopnia przyciskiem 
umieszczonym na słupku przy drzwiach 
prawych przesuwnych do przedziału 
medycznego. 

Tak, podać 

 

  
 

 

Sprzęt medyczny 

NOSZE GŁÓWNE 

1. 
Podać markę, model oraz dołączyć 
folder wraz z opisem Tak, podać  

2. 

przystosowane do prowadzenia reanimacji 
wyposażone w twardą płytę na całej 
długości pod materacem umożliwiającą 
ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; 
z materacem konturowym profilowanym 
stabilizującym 

Tak, podać 
 

3. 

nosze potrójnie łamane z możliwością 
ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i 
pozycji zmniejszającej napięcie mięśni 
brzucha; 

Tak, podać 
 

4. 
z możliwością płynnej regulacji kąta 
nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 
stopni; 

Tak, podać 
 

5. 

rama noszy pod głową pacjenta 
umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, 
przygięcie głowy do klatki piersiowej, 
ułożenie na wznak; 

Tak, podać 
 

6. 

z zestawem pasów szelkowych i 
poprzecznych zabezpieczających pacjenta o 
regulowanej długości mocowanych 
bezpośrednio do ramy noszy; 

Tak, podać  
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7. 

z dodatkowym zestawem pasów lub 
uprzęży służącej do transportu małych 
dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub 
leżącej – podać markę i model załączyć 
folder wraz z opisem oraz potwierdzenie 
producenta o kompatybilności z 
zaoferowanymi noszami transportowymi; 

Tak, podać 
 

8. 
nosze muszą posiadać trwale oznakowane 
najlepiej graficznie elementy związane z ich 
obsługą;   

Tak, podać 
 

9. 
z poręczami bocznymi składanymi w 
sposób ergonomiczny prostopadle do osi 
wzdłużnej noszy 

Tak, podać 
 

10. 

Wysuwane uchwyty przednie i tylne do 
przenoszenia noszy. Dodatkowy zestaw 
rączek bocznych służący do przenoszenia 
noszy przy transporcie pacjentów o 
znacznej wadze. (ciężar jednostkowy 
przenoszony przez jedna osobę musi być 
zgodny z Kodeksem Pracy oraz 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 
Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy 
pracach ręcznych transportowych dla pracy 
dorywczej). 

Tak, podać  

11. 
z możliwością wprowadzania noszy na 
transporter przodem lub tyłem do kierunku 
jazdy; 

Tak, podać 
 

12. 

nosze muszą być zabezpieczone przed 
korozją poprzez wykonanie ich z 
odpowiedniego materiału lub poprzez 
zabezpieczenie ich środkami 
antykorozyjnymi; 

Tak, podać 
 

13. 

z cienkim niesprężynującym materacem z 
tworzywa sztucznego nieprzyjmującym 
krwi, brudu, przystosowanym do 
dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie 
wszystkich dostępnych pozycji 
transportowych; 

Tak, podać  

14. wyposażone w prześcieradło jednorazowe 
do noszy z wycięciami na pasy 

Tak, podać 
 

15. 
obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 
220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w 
kg) 

Tak, podać 
 

16. 
waga oferowanych noszy max. 25 kg 
zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 
(podać wagę noszy w kg); 

Tak, podać 
 

TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH 

1. Podać markę, model oraz dołączyć 
folder wraz z opisem 

Tak, podać 
 

2. 

z system składanego podwozia 
umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek 
transportera do/z ambulansu; System 
automatycznego składania/rozkładnia 
podwozia przy załadunku/rozładunku 
transportera do/z ambulansu 
niewymagający jakichkolwiek czynności 
związanych ze zwalnianiem blokad, 
wciskania przycisków itp. 

Tak, podać  

3. 
z systemem szybkiego i bezpiecznego 
połączenia z noszami; Tak, podać  

4. regulacja wysokości w min sześciu 
poziomach; 

Tak, podać 
 



Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu 
 ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle 

Specyfikacja istotnych  warunków zamówienia na:  
 „Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle” 

35

5. 
możliwość ustawienia pozycji drenażowych 
(Trendelenburga i Fowlera na min 3 
poziomach pochylenia); 

Tak, podać 
 

6. 

wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 140 
mm, skrętne w zakresie 360 stopni, 
umożliwiające prowadzenia noszy bokiem 
do kierunku jazdy przez 1 osobę, z blokadą 
przednich kółek do jazdy na wprost; kółka 
umożliwiające jazdę zarówno w 
pomieszczeniach zamkniętych jak i poza 
nimi na utwardzonych nawierzchniach (na 
otwartych przestrzeniach). Podać średnicę 
kółek w mm); 

Tak, podać 
 

7. 
min. dwa kółka tylne wyposażone w 
hamulce 

Tak, podać 
 

8. 

dodatkowy system zabezpieczający przed 
złożeniem podwozia w trakcie załadunku 
transportera do ambulansu, w przypadku, 
gdy kółka najazdowe transportera nie 
opierają się na podstawie a zwolniony jest 
mechanizm składający podwozie; 

Tak, podać 
 

9. 

dodatkowy system zabezpieczający przed 
wyjazdem transportera z ambulansu w 
przypadku niepełnego rozłożenia i 
zablokowania do jazdy podwozia 
transportera; 

Tak, podać 
 

10. 
obciążenie dopuszczalne transportera 
powyżej 200 kg (podać dopuszczalne 
obciążenie w kg); 

Tak, podać 
 

11. 

automatyczna blokada podwozia kodowana 
kolorem oraz symbolem graficznym 
pozwalająca na przenoszenie transportera 
ze złożonym podwoziem 

Tak, podać 
 

12. 
waga transportera max. 28 kg zgodnie z 
wymogami normy PN EN 1865 (podać 
wagę transportera w kg); 

Tak, podać 
 

13. 
transporter musi posiadać trwale 
oznakowane najlepiej graficznie elementy 
związane z ich obsługą 

Tak, podać 
 

14. 

transporter musi być zabezpieczony przed 
korozją poprzez wykonanie z 
odpowiedniego materiału lub poprzez 
zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; 

Tak, podać  

15. 

deklaracje zgodności oraz certyfikat 
zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 
1865 wystawiony przez niezależną 
jednostkę notyfikowaną na oferowany 
system transportowy (nosze i transporter) 
– załączyć do oferty; 

Tak, podać 
 

Krzesełko kardiologiczne składane 

1. Podać markę, model oraz dołączyć 
folder wraz z opisem 

Tak, podać 
 

2. 
wykonane z materiału odpornego na 
korozje i na działanie płynów 
dezynfekujących 

Tak, podać 
 

3. 
Wyposażone w min 4 kółka transportowe z 
czego przednie koła obrotowe wyposażone 
w hamulce z blokadą położenia  

Tak, podać 
 

4. Koła tylne o średnicy min 110 mm, koła 
przednie o średnicy min 60 mm 

Tak, podać 
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5. 
Wyposażone w uchwyty przednie z 
regulacją długości i regulacją wysokości na 
min 2 poziomach  

Tak, podać 
 

6. 
Wyposażone w min 2 pary składanych 
tylnych uchwytów transportowych do 
przenoszenia  

Tak, podać 
 

7. 
Wyposażone w blokadę zabezpieczającą 
przed złożeniem w trakcie transportu Tak, podać  

8. 

Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego 
miękkiego materiału winylowo-nylonowego, 
odpornego na bakterie, grzyby, 
zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i 
oparcie szybko demontowalne  

Tak, podać 
 

9. Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające 
umożliwiające szybkie ich rozpięcie 

Tak, podać 
 

10. waga max 12 kg  Tak, podać  
11. dopuszczalne obciążenie powyżej 140 kg Tak, podać 

 

Nosze podbierakowe 

1. 
Podać markę, model oraz dołączyć 
folder wraz z opisem Tak, podać  

2. 
łopaty wykonane z aluminium, 
zabezpieczone przed wnikaniem krwi, 
płynów ustrojowych  

Tak, podać  

3. 

system podwójnego zamka 
zabezpieczający nosze przed 
przypadkowym rozdzieleniem łopat przez 
obsługę lub wyposażone w dodatkowy 
system zabezpieczający nosze przed 
rozdzieleniem przypadkowym łopat w 
trakcie transportu pacjenta (opisać 
dodatkowy system zabezpieczający)  

Tak, podać 
 

4. wielostopniowa regulacja długości Tak, podać 
 

5. możliwość złożenia do transportu w połowie 
długości  

Tak, podać 
 

6. 

posiadające min. 5 zdystansowanych od 
płaskiego podłoża uchwytów do 
przenoszenia umieszczonych na dłuższej 
stronie łopat 

Tak, podać  

7. 
umożliwiające montaż systemu 
unieruchomienia głowy. 

Tak, podać 
 

8. posiadające min. 3 pasy zabezpieczające 
mocowanie pacjenta do noszy. 

Tak, podać 
 

9. obciążenie dopuszczalne powyżej 140 kg Tak, podać  
10. waga noszy do max 10 kg Tak, podać 

 

Deska ortopedyczna dla dorosłych 

1. 
Podać markę, model oraz dołączyć 
folder wraz z opisem Tak, podać  

2. 

wykonana z tworzywa sztucznego o dużej 
wytrzymałości, odporna na urazy 
mechaniczne, niskie i wysokie 
temperatury, substancje ropopochodne, 
zwężona od strony nóg ułatwiająca 
manewrowanie w ciasnych przestrzeniach  

Tak, podać 
 

3. gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta, Tak, podać  
4. z możliwością prześwietlania promieniami 

X, 
Tak, podać 

 

5. 
uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. 
rozmieszczone na obwodzie deski, 
zdystansowane od podłoża, 

Tak, podać  
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6. 

pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 
sztuki z możliwością regulacji długości 
zakończone metalowymi obrotowymi 
karabińczykami, zapięcie pasów w postaci 
metalowego szybkozłącza, 

Tak, podać 
 

7. 

system unieruchomienia głowy składający 
się z podkładki pod głowę mocowanej do 
deski ortopedycznej, dwóch klocków do 
stabilizacji bocznej z otworami usznymi + 
min. dwa paski mocujące głowę 

Tak, podać 
 

8. dopuszczalne obciążenie powyżej 140 kg, Tak, podać  
10. długość min 180 cm Tak, podać  
11. szerokość min 44 cm Tak, podać 

 
12. ciężar deski max 8 kg Tak, podać 

 

Nosze płachtowe 

1. 
Podać markę, model oraz dołączyć 
folder wraz z opisem 

Tak, podać 
 

2. wykonana z mocnego materiału 
winylowego 

Tak, podać 
 

3. min. 8 rączek do przenoszenia Tak, podać 
 

4. 
z zakładkami zapobiegającymi wysunięciu 
pacjenta, w zakładkach otwory do 
odprowadzania wody 

Tak, podać  

5. 
nie wchłaniająca brudu, krwi, płynów i 
substancji ropopochodnych 

Tak, podać 
 

6. min długość 200 cm Tak, podać  
7. min. Szerokość 100 cm Tak, podać  
8. waga do 2,7 kg' Tak, podać 

 
9. udźwig min. 340 kg Tak, podać 

 

Unieruchomienie pediatryczne 
1. Podać markę, model oraz dołączyć 

folder wraz z opisem 
Tak, podać 

 

2. do zastosowania dla dzieci w przedziale 2-
10 lat 

Tak, podać 
 

3. 
min. 4 uchwyty do przenoszenia oraz min 2 
pętle do mocowania do noszy Tak, podać  

4. wbudowane unieruchomienie głowy Tak, podać 
 

5. system różnokolorowych pasów 
zabezpieczających 

Tak, podać 
 

6. prześwietlne dla promieni X Tak, podać 
 

7. wymiary minimalne (dł. X szer.) 120x20 Tak, podać 
 

8. waga do 5 kg Tak, podać 
 

9. udźwig min. 35 kg Tak, podać  

Materac próżniowy 

1. 
Podać markę, model oraz dołączyć 
folder wraz z opisem 

Tak, podać   

2. 

pokrycie materaca z PCV, środek 
wypełniony granulatem zbijającym się pod 
wpływem podciśnienia 

Tak, podać 

3. min. 8 rączek do przenoszenia Tak, podać 

4. min. 4 pasy z systemem szybkozłączy Tak, podać 

5. dodatkowa dopinana podłoga do materaca Tak, podać 

6. przenikliwy dla promieni X Tak, podać 



Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu 
 ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle 

Specyfikacja istotnych  warunków zamówienia na:  
 „Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle” 

38

7. 
możliwość użycia w pozycji zarówno 
siedzącej, jak i leżącej 

Tak, podać 

8. 
w zestawie z pompką torbą transportową i 
zestawem naprawczym 

Tak, podać 

9. waga max 12 kg Tak, podać 

Komplet szyn Kramera 

1. 
Podać markę, model oraz dołączyć 
folder wraz z opisem 

Tak, podać  

2. 14 szyn Kramera w 9 różnych rozmiarach Tak, podać 

3. komplet pokrowców na szyny Tak, podać 

4. 
torba transportowa na zestaw z materiału 
Cordura® 

Tak, podać 

5. 
wewnętrzne przegrody w torbie 
segregujące szyny 

Tak, podać 

6. 
możliwość sterylizacji w płynach i 
autoklawie 

Tak, podać 

Defibrylator karetkowy 

1. 
Podać markę, model oraz dołączyć 
folder wraz z opisem Tak, podać  

2. 
przenośny, transportowy, stosowany przez 
zespoły ratownictwa medycznego, wraz z 
torbą transportową 

Tak, podać  

3. z wbudowanym uchwytem transportowym, Tak, podać 
 

4. 

Rozmiar (aktywny obszar wyświetlenia): 
przekątna nie mniej niż 212 mm (nie mniej 
niż 8 cali);  
szerokość 170-180 mm  x 
 wysokość 120-140 mm,  
Rozdzielczość nie mniej niż: kolorowy 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny typu 640 x 
480 punktów z podświetleniem 

Tak, podać 
 

5. 

Tryb elektrostymulacji: ustawienia 
domyślne natężenia prądu oraz częstości 
elektrostymulacji na żądanie i nie na 
żądanie (do konfiguracji przez 
użytkownika).  
Tempo stymulacji: od 40 do 170 PPM 

Tak, podać  

6.  Ciężar defibrylatora max. 12 kg Tak, podać 
 

7. 
Transmisja danych przez wbudowany lube 
zewnętrzny modem  Tak, podać  

8. Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 
kanały na ekranie 

Tak, podać  

9. 
Pamięć wewnętrzna wszystkich 
rejestrowanych danych,  Tak, podać  

10. Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% 
z czujnikiem typu klips,  

Tak, podać  

Respirator karetkowy 

1. 
Podać markę, model oraz dołączyć 
folder wraz z opisem 

Tak, podać 
 

2. 

transportowy, zasilany pneumatycznie 
wyłącznie ze źródła sprężonego tlenu o 
ciśnieniu 280 - 600 kPa +/- 10%; z 
zużyciem tlenu do sterowania pracą 
respiratora do 60ml/cykl  

Tak, podać 

3. temperatura pracy: - 10 do + 50ºC Tak, podać 
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4. tryby pracy CMV i CMV/Demand  Tak, podać 

5. przepływ gazu w trybie automatycznym w 
zakresie minimalnym od 8 do 35 l/min; 

Tak, podać 

6. alarm dźwiękowy przekroczenia ciśnienia 
granicznego w drogach oddechowych 

Tak, podać 

7. min 2 poziomy stężenia tlenu w 
mieszaninie oddechowej 

Tak, podać 

8. częstość oddechów regulowana w zakresie 
minimalnym od 8/min do 40/min; 

Tak, podać 

9. 

objętość oddechowa regulowana w zakresie 
zapewniającym wentylację dorosłych i 
dzieci od 10 kg (podać zakres regulacji 
objętości oddechowej); 

Tak, podać 

10. zastawka bezpieczeństwa regulowana  Tak, podać 

11. sygnalizacja spadku ciśnienia zasilania; Tak, podać 

12. manometr ciśnienia w drogach 
oddechowych; 

Tak, podać 

13. przewód zasilający z wtykiem AGA; Tak, podać 

14. 

jednorazowy przewód pacjenta zakończony 
zastawką pacjenta umożliwiającą 
podłączenie maski lub rurki intubacyjnej; w 
komplecie z respiratorem 10 szt. 
przewodów 

Tak, podać  

15. zastawka PEEP zintegrowana regulowana w 
zakresie od 0 do min 18 cm H2O; 

Tak, podać 

16. 
 z uchwytem ściennym do ambulansu 
zgodnym Tak, podać 

17. 
z zestawem tlenowym (dedykowana torba, 
butla O2 co najmniej 2,5l, reduktor z 
przepływomierzem) 

Tak, podać 

18. 

z wymogami polskiej normy PN EN 1789; 
(Zamawiający nie stawia wymagań w 
zakresie wagi oraz sposobu mocowania 
respiratora.) 

Tak, podać 

Ssak akumulatorowo-sieciowy 

1. 
Podać markę, model oraz dołączyć 
folder wraz z opisem    

2. 

zasilanie sieciowe z instalacji 12V 
ambulansu, ładowanie akumulatora z sieci 
12V ambulansu poza uchwytem ściennym, 
zasilanie akumulatorowe gwarantujące min 
40 minut pracy ciągłej z max obciążeniem, 
w kpl. z uchwytem ściennym zgodnym z 
normą PN EN 1789 z funkcją zasilania 
ssaka i ładowania akumulatora w trakcie 
ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do 
uchwytu poprzez podłączony uchwyt do 
instalacji, wbudowany w ssak wskaźnik 
poziomu naładowania akumulatora  

Tak, podać 
 

3. 

z regulacją płynną siły ssania w zakresie od 
0 do 80kPa (0-800mBar), o przepływie do 
min. 22L/min, wyposażony w słój 
wielorazowy o poj. min. 1 L z możliwością 
stosowania wkładów jednorazowych, z 
torbą ochronną wyposażona w kieszenie na 
akcesoria, wyposażonym w uchwyt do 
przenoszenia ssaka  

Tak, podać  

4. Waga ssaka kpl. max 4 kg   Tak, podać 
 

5. 
Temperatura pracy i przechowywania 
zgodna z normą  Tak, podać  
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Dodatkowe wyposażenie medyczne 

1. 
Kamizelka typu KED do unieruchamiania 
kręgosłupa 

Tak, podać 
 

2. 
Zestaw regulowanych, wielorazowych 
kołnierzy ortopedycznych - 3 sztuki dla 
dorosłych oraz 2 sztuki pediatryczne 

Tak, podać  

3. 
Ciśnieniomierz ręczny z zestawem 7-u 
wymiennych mankietów w różnych 
rozmiarach 

Tak, podać  

4. 

Zestaw worków samorozprężalnych w 
różnych rozmiarach - dla dorosłych, dzieci i 
niemowląt z kompletem masek twarzowych 
w różnych rozmiarach min. 5 szt. 

Tak, podać 
 

5. 

Zestaw laryngoskopów światłowodowych - 
w zestawie łyżki Macintosh rozmiary 
1,2,3,4; rękojeść C; łyżki Miller rozmiar 0, 
1 oraz rękojeść A 

Tak, podać  

6. 3 sztuki kasków ochronnych dla członków 
załogi ambulansu 

Tak, podać 
 

7. 

Plecak ratowniczy z materiału typu 
"cordura" o pojemności min. 60l, min 5 
kieszeniami zewnętrznymi, przegródkami 
na wyposażenie medyczny i ampularium na 
min. 80 ampułek 

Tak, podać 
 

8. Torba opatrunkowa o min. Wymiarach 35 x 
23 x 35 cm 

Tak, podać 
 

9. 

Torba pediatryczna z systemem 
kolorowych przegródek oraz taśmą 
Breslow'a służącą do pomiaru pacjenta. 
Kolory z taśmy odpowiadają kolorom 
przegródek. 

Tak, podać 
 

10. 
Pompa infuzyjna z wyświetlaczem, menu w 
języku polskim i uchwytem do ambulansu Tak, podać  

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, 
nie regenerowane, nie demonstracyjne kompletne, kompatybilne i będą gotowe do użytkowania bez 
żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi. 
UWAGA:  

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak, podać” w powyższej tabeli są parametrami 
bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 
89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. 

2. Podanie w niniejszym formularzu w kolumnie parametry oferowane tylko zwrotu „TAK” bez 
podania wymaganego opisu danego parametru spowoduje odrzucenie oferty, jako oferty 
niezgodnej z siwz.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych 
wskazanych w powyższej tabeli.  

4. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej 
konfiguracji. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta                           
w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów. 
 

................................                                ............................... 

       Miejscowość i data                                      Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  
do występowania w imieniu Wykonawcy 
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AZ-P.2019.22 

Załącznik nr 2 do siwz.  

  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: 

„Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ 

Kędzierzyn – Koźle.” 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 

47-200 Kędzierzyn-Koźle, oświadczam, co następuje: 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY (art. 25a ust. 1 ): 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp; 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt   1, 2, 4, ustawy Pzp w zakresie określonym w siwz. 

   

miejscowość, dnia  podpis osoby upoważnionej 

 

3) *) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

….....................………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt  1, 2, 4, ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

  

   

miejscowość, dnia  podpis osoby upoważnionej 

*Wykonawca wypełnia pkt 3 jeżeli okoliczności tam wymienione go dotyczą, jeżeli nie -należy wpisać nie dotyczy.  
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II. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
(art. 25a ust. 3 pkt 2 )**: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.:  

  

  

 podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

   

miejscowość, dnia  podpis osoby upoważnionej 

 

III OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  (art. 25a ust. 5 pkt 2 )**: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  

 

 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

   

Miejscowość, dnia  podpis osoby upoważnionej 

 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH  WYŻEJ INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert   

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego  

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

   

Miejscowość, dnia  podpis osoby upoważnionej pieczęć Wykonawcy 

**jeżeli oświadczenia z pkt II i III nie dotyczą Wykonawcy, należy wpisać nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
 
 



Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu 
 ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle 

Specyfikacja istotnych  warunków zamówienia na:  
 „Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle” 

43

 
 
AZ-P.2019.22 Załącznik nr 3 do siwz.  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: 

„Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ 

Kędzierzyn – Koźle” 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 

47-200 Kędzierzyn-Koźle, oświadczam, co następuje: 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY (art. 25a ust. 1 ): 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VI ust. 6.1. pkt 3  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

   

miejscowość, dnia  podpis osoby upoważnionej 

 

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (art. 25a ust. 3 pkt 2 
)**: 

  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 

w rozdz. VI ust. 6.1. pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

  

w następującym zakresie: 
 

   

miejscowość, dnia  podpis osoby upoważnionej 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH  WYŻEJ INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego  

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

   

Miejscowość, dnia  podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć Wykonawcy 

**jeżeli oświadczenia z pkt II nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać nie dotyczy. 
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AZ-P.2019.22 Załącznik nr 4 do siwz 
 

 

**INFORMACJA WYKONAWCY 
o przynależności do grupy kapitałowej  (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 roku, 
poz. 798 z póź. zm.) 

 

„Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla 

SPZOZ Kędzierzyn – Koźle” 

1.  NIE NALEŻYMY do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym 

postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe;*** 

 

*2.  NALEŻYMY do grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli 

oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że 

powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia.*** 

 

3.  NIE NALEŻYMY DO ŻADNEJ grupy kapitałowej, ***  

*** Wykonawca informuje o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stawiając np znak „X”                    
w odpowiednim miejscu w odznaczonej kolumnie. 

*Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje wykluczenie Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty lub oferty 
częściowe w postępowaniu. 

 
UWAGA!: 

** w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art. 24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie, oprócz 
oświadczenia w imieniu ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych), składa także każdy z wykonawców (wspólników spółki 
cywilnej) w swoim imieniu 

* nie potrzebne skreślić 

   

Miejscowość, dnia  podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Wyjaśnienie terminu grupa kapitałowa 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ilekroć w ustawie jest mowa o: 

• grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kont rolowani  w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 

• przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej , 

a także: 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną mniemającą osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej , które nie 

są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej , 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach 

wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kont rolę, w rozumieniu pkt 4 (w art. 4 ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów), nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej 

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 

koncentracji i, o której mowa w art. 13 (ww. ustawy) , 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 (w art . 4 ww. ustawy) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk 

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

• przejęciu kont roli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę 

uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają 

wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą 

w szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 

zależnego) , także na podstawie porozumień z innymi osobami,  

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) , także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) , 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym 

zgromadzeniu spółdzielni zależnej , także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) , 

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku 

przez takiego przedsiębiorcę). 
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   Załącznik nr 5  
AZ-P.2019.22   

Nazwa/pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby. 
 

ZOBOWIĄZANIE 

innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.  

 

 
 
Ja/My, niżej podpisani, ………………………………………………………………………..……......………………, reprezentując  
                                                           (Imię i Nazwisko składającego oświadczenie) 

 

……………………………………………………………………………………, z siedzibą …………...…………………………………..……… 
(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)                                                                   (adres podmiotu) 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

…………………………………………………………………………………….................…………………………………….……….……… 
(określenie zasobu – zdolność techniczna/ zdolność zawodowa1) 

Wykonawcy: .....................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………….................………………………….…………….….………… 
(nazwa Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą ............................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Ponadto oświadczam, że:  

2) udostępniam powyższemu Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie2: 
  
  

3) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący3: 
  
  

4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący4: 
  
  

5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący5: 
  
  

6) udostępniając Wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
będę realizował usługi, których dotyczą udostępnione zasoby TAK/NIE* 

   

Miejscowość, dnia  podpis osoby upoważnionej 
 

1 należy wpisać zakres zasobów tj. zdolność techniczna bądź zdolność zawodowa 

2 W przypadku wiedzy i doświadczenia należy wpisać: 
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należy wpisać nazwę, przedmiot zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto doświadczenie, będące przedmiotem 

niniejszego zobowiązania; 

W przypadku dysponowania potencjałem technicznym należy wpisać: 

należy wymienić rodzaj zasobu, który będzie udostępniony Wykonawcy; 

W przypadku osób zdolnych do wykonania zamówienia należy wpisać: 

należy wpisać imię i nazwisko osób oddanych do dyspozycji Wykonawcy; 

W przypadku zdolności finansowych należy wpisać: 

należy wpisać zakres, kwotę jaka będzie udostępniona Wykonawcy; 
3 W przypadku wiedzy i doświadczenia należy wpisać: 

należy wpisać w jaki sposób wiedza i doświadczenie podmiotu będzie wykorzystana podczas realizacji zamówienia np. czy 

będzie wykonywał część zamówienia jako podwykonawca, czy będzie udzielał konsultacji, na czym będą polegały konsultacje, 

jak często będą udzielane i w jakich sytuacjach; 

W przypadku dysponowania potencjałem technicznym należy wpisać: 

należy wpisać w jaki sposób potencjał będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia; 

W przypadku osób zdolnych do wykonania zamówienia należy wpisać: 

należy wpisać w jaki sposób ww. osoby będą realizować zamówienie; 

W przypadku zdolności finansowych należy wpisać: 

należy wpisać w jaki sposób zasób będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia np. w przypadku polisy ubezpieczeniowej, 

środków finansowych proszę podać sposób w jaki Wykonawca będzie mógł z zasobu skorzystać; 
4 W przypadku wiedzy i doświadczenia należy wpisać: 

należy wpisać, w jakim zakresie podmiot trzeci będzie realizował zamówienie, w jaki sposób zostanie przekazana wiedza 

i doświadczenie np. czy będzie to podwykonawstwo, a jeżeli tak jaki zakres zamówienia będzie realizowany przez podmiot 

trzeci, jeżeli będą to konsultacje w jakim zakresie będą udzielane; 

W przypadku dysponowania potencjałem technicznym należy wpisać: 

należy wpisać w jakim zakresie potencjał techniczny będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia; 

W przypadku osób zdolnych do wykonania zamówienia należy wpisać: 

należy wpisać jaki będzie zakres udziału osób w realizacji zamówienia; 

W przypadku zdolności finansowych należy wpisać: 

należy podać w jakim zakresie zasoby będą wykorzystane; 
5 

należy podać okres na jaki zasób będzie udostępniony 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu 
 ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle 

Specyfikacja istotnych  warunków zamówienia na:  
 „Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle ” 

48

  
 

numer sprawy AZ-P.2019.22                   Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Istotne postanowienia umowy  

 

Umowa zawarta  dnia ………r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu                

47-200,ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000004757, posiadającym NIP 749-179-03-04,                      

Regon 000314661, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: ……………………………………………… 

a  

firmą …………………………….…………………….. z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ……………………………….., 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

…………………………………………………………………………………..  

w ……………………………….., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ………………., 

kapitał zakładowy w wysokości …………………….………. PLN, NIP: ………………., REGON: ……………….,  

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez: 

………………………………………………… 

lub  

………………………………...................................................................................................  

zamieszkałym w …………..……….., przy ulicy ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

……………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 

…………………, posiadającym REGON ………………. i  NIP ……………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( 

…..), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego ( typu C ) wraz z 

fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym dla ……………………………………………….. na warunkach 

określonych  w SIWZ i w ofercie Wykonawcy.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwanego również „Przedmiotem Umowy” lub „ambulansem” 

określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ w załączniku nr 1a do 

SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 
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§ 2 

Warunki realizacji przedmiotu umowy, termin dostawy  

1. Wykonawca gwarantuje, że po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy dostarczony ambulans będzie nowy, 

wolny od wad, zgodny z aktualnymi wersjami normy PN-EN 1789 dla ambulansu oraz aktualną wersją 

normy PN-EN 1865 dla urządzeń do transportu pacjenta oraz z parametrami technicznymi opisanymi 

w Załączniku nr 1a do siwz, będzie odpowiadać przepisom, w szczególności zawartym w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022), przepisom 

zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 roku w sprawie oznaczenia 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków 

zespołu ratownictwa medycznego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1251), będzie posiadać niezbędne 

homologacje oraz będzie stanowić kompletnie zabudowany ambulans sanitarny. 

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Ambulans sanitarny – zgodny z 

warunkami i parametrami technicznymi opisanymi w Załączniku nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego kompletny Ambulans sanitarny 

opisany w Załączniku nr 1a do siwz, na własny koszt i ryzyko.  

4. Termin dostawy ustala się do  …………………………………… 

5. Odbiór zostanie dokonany w dni kalendarzowe poniedziałek - piątek, do godziny 14:35,                         

O dostarczeniu Ambulansu sanitarnego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 

2 dni, w przeciwnym wypadku odbiór może być niemożliwy. 

6. Wraz z kompletnie zabudowanym Ambulansem sanitarnym  oraz wymaganym sprzętem medycznym 

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty dla rejestracji, eksploatacji, obsługi i 

gwarancji, a w szczególności: 

1) książka gwarancyjna pojazdu; 

2) książka serwisowa pojazdu; 

3) książka gwarancyjna zabudowy; 

4) karty gwarancyjne wyposażenia ambulansu; 

5) paszporty techniczne sprzętu medycznego; 

6) karty gwarancyjne sprzętu medycznego; 

7) instrukcje obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim; 

8) instrukcje obsługi sprzętu medycznego w języku polskim; 

9) dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu skompletowanego (wyciągi ze świadectw 
homologacji, inne). 

7. Wraz z dostawą wyposażenia ambulansu Wykonawca przekaże Zamawiającemu: m. in. instrukcję 

obsługi użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP, 

wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, 

nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych, paszport techniczny, 

karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w 

języku obcym, Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności wystawiona przez producenta, 

Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 

r. o wyrobach medycznych (tj. Dz./ U. z 2019r. poz. 175.). 

8. Wszystkie dokumenty winny być w języku polskim (instrukcje obsługi i konserwacji, karty 

gwarancyjne, paszporty techniczne etc. oraz faktury). W przypadku dostarczenia dokumentów 

producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski. 
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9. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy 

do uzupełnienia.  

10. Odbiór kompletnego przedmiotu umowy zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół. 

11. Przy odbiorze kompletnego Ambulansu sanitarnego Wykonawca przeprowadzi szkolenie 

przedstawicieli Zamawiającego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu oraz sprzętu w 

nim zamontowanego, w siedzibie Zamawiającego. 

12. Na Wykonawcy ciąży ryzyko i odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty 

przedmiotu umowy z jakiegokolwiek powodu, aż do chwili protokolarnego odbioru. 

13. Po dostarczeniu Ambulansu sanitarnego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których 

mowa w ust. 7 i 8 oraz spełnieniu warunków wynikających z ust. 10 niniejszego paragrafu 

sporządzony zostanie Protokół Odbioru. Protokolarne odebranie Ambulansu sanitarnego będzie 

równoznaczne z odbiorem całości zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

14. Jeżeli odbiór przedmiotu umowy nie będzie mógł nastąpić ze względu na usterki, braki - w tym braki 

dokumentacji, niedociągnięcia lub niezgodność z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ 

Zamawiający sporządzi protokół odmowy odbioru, w którym wskaże Wykonawcy datę ponownego 

odbioru (nie dłuższą niż 7 dni), a Wykonawca sprawdzi Ambulans sanitarny we własnym zakresie i 

po wyeliminowaniu usterek (niedociągnięć) uzupełnianiu braków, ponownie dostarczy na własny 

koszt i ryzyko przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

15. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w okresie min. 5 lat od daty przekazania Ambulansu 

sanitarnego Zamawiającemu dostępność wszystkich elementów sprzętowych zabudowy 

specjalistycznej takich samych jak zamontowane pierwotnie lub innych równoważnych; całkowicie 

kompatybilnych, w szczególności zarówno pod względem mechanicznym, jak również elektrycznym 

i elektronicznym, aby możliwa była naprawa lub wymiana zepsutego lub uszkodzonego osprzętu, bez 

potrzeby jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji w pojeździe. Dotyczy to wszystkich urządzeń 

zamontowanych w ambulansie w ramach adaptacji samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny. 

16. Osoby wskazane do współpracy w ramach niniejszej umowy:  

1. Ze strony Zamawiającego ………………………… 

2. Ze strony Wykonawcy  …………………………… 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:  

………..…….. zł brutto (wraz z VAT) 

słownie brutto (wraz z VAT): …………..zł. 

2. Całkowite wynagrodzenie umowy, o którym mowa w ust. 1, wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: podatki i cła wg obowiązujących 

przepisów, koszty dostawy, dopuszczeń, narzuty, gwarancje, ewentualne upusty i pozostałe czynniki 

cenotwórcze wynikające z załącznika nr 1a do SIWZ. 

3. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym 

zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki jakiegokolwiek podatku dotyczącego Przedmiotu 

Umowy, do których naliczenia jest lub był zobowiązany Wykonawca. W przypadku, gdy jakikolwiek 

organ będzie dochodził od Zamawiającego jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innej podobnej 

należności w związku z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa 
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w ust. 1 z tytułu realizowanej dostawy, nastąpi po zrealizowaniu Zamówienia, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do zapłaty za dostarczony ambulans będzie papierowa 

wersja faktury VAT wraz z potwierdzonym przez strony protokołem bezusterkowego odbioru 

przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, którą 

Wykonawca jest uprawniony wystawić po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 

dostarczonego ambulansu oraz dodatkowego sprzętu. 

6. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT. 

7. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§4 

Podwykonawstwo i zasoby podmiotu trzeciego  

1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, cały zakres niniejszej umowy 

wykona siłami własnymi /część prac w zakresie objętych niniejszą umową zleci do realizacji 

Podwykonawcom. 

2. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podmiotom trzecim Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami i 

obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo. 

4. Wykonawca rozlicza się bezpośrednio z podwykonawcą. 

5. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

6. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

Podwykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie ………………….…… (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy lub doświadczenia/osób zdolnych do wykonania 

zamówienia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji przedmiotu 

umowy w zakresie, jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania 

niezbędnych zasobów  na potrzeby wykonania zamówienia. 

8. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu 

udowodnienia dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, 

wyjaśnienia) przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego, bądź do wykazania, że sam spełnia warunki  w stopniu nie mniejszym niż wymagane 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

10. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

§ 5 

Reklamacje, gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), posiada wymagane świadectwa rejestracji/dopuszczenia do obrotu 

oraz spełnia wymagania techniczne i użytkowe określone w załączniku nr 1a do SIWZ, oraz wolny jest 

od wad fizycznych i prawnych, a także nie jest obciążony prawami osób trzecich i nie był używany jako 

pojazd demonstracyjny. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na:  

1) podzespoły mechaniczne pojazdu bazowego – 24 miesiące bez limitu kilometrów,  

2) powłoki lakiernicze co najmniej 36 miesięcy bez limitu kilometrów,  

3) zabudowę medyczną co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów,  

4) perforację korozyjną elementów nadwozia - min. 72 miesiące bez limitu kilometrów,  

5) wyposażenie medyczne co najmniej 24 miesiące. 

liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku, gdy gwarancja 

producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron 

będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie dłuższa 

od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona 

przez producenta.  

3. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej ambulansu będą mniej korzystne 

niż zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy, przy czym 

oświadczenie gwarancyjne musi spełniać wymogi art. 577 k.c. 
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4. Warunki gwarancji w zakresie nieuregulowanym w umowie, zawierają dokumenty gwarancji wydane 

Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie do 5 dni 

roboczych od daty jej otrzymania. 

6. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest,                       

w zakresie gwarancji i na swój koszt, do usunięcia wszelkich wad, rozumianych, w szczególności, jako: 

niezgodność z Umową, usterki, braki, a także zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych napraw i 

wymiany uszkodzonych elementów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją 

warunków gwarancji (tj. koszty napraw lub wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy na nowy wolny od 

wad – w tym koszty robocizny i części zamiennych). Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego z 

tego tytułu żadnymi kosztami. 

7. W ramach gwarancji dla zabudowy medycznej Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań 

gwarancyjnych (zmierzających do skutecznej naprawy elementu wyposażenia medycznego) w ciągu 

24 godzin od zgłoszenia awarii. Wszelkie naprawy powinny się odbywać w siedzibie Zamawiającego, 

chyba, że naprawa jest na tyle skomplikowana, że musi odbyć się autoryzowanym serwisie 

wskazanym przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca odbierze element wyposażenia 

medycznego przeznaczonego do naprawy do serwisu na swój koszt i ryzyko, a następnie dostarczy je 

z powrotem do siedziby Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych zabudowy specjalistycznej oraz 

wyposażenia medycznego, opisanych w Załączniku nr 1a do siwz, w jak najkrótszym terminie, jednak 

nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia awarii. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas, w jakim Zamawiającym ze 

względu na stan techniczny elementu wyposażenia medycznego, nie może z niego korzystać.                 

W przypadku wymiany danej części lub sprzętu bieg gwarancji rozpoczyna się od nowa dla danego 

elementu. 

10. Jeśli po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego elementu wchodzącego w skład ambulansu 

sanitarnego (pojazd bazowy, zabudowa i wyposażenie) będzie nadal wadliwy, Wykonawca 

zobowiązany jest wymienić element na nowy wolny od wad. 

11. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany 

urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad lub 

usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do 

usunięcia wad, bez uprzedniej zgody sądu, w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy 

zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w 

terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

12. W sytuacji gdyby czas naprawy, o którym mowa w ust. 7 z przyczyn obiektywnych trwał będzie dłużej 

niż 14 dni, Wykonawca zobowiązuje się na okres przedłużającej się naprawy przekazać 

Zamawiającemu inny ambulans o podobnych (tzn. nie gorszych) parametrach i wyposażeniu. 

Miejscem przekazania ambulansu zastępczego może być ASO, w której dokonywana będzie naprawa, 

jeśli przekazanie odbywa się w czasie przekazania ambulansu przez Zamawiającego do naprawy, 

natomiast w okresie późniejszym w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego 

miejscu. 
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13. W przypadku, gdyby Wykonawca nie pozostawił do dyspozycji Zamawiającego ambulansu w 

przypadku, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający na koszt Wykonawcy wynajmie ambulans o 

cechach i parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. Zapłata należności z tego tytułu przez 

Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

14. Przesłanie zgłoszenia o awarii lub usterce faksem lub e-mailem będzie równoznaczne ze złożeniem 

zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki. 

15. Wykonawca zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie 

adresu, numeru telefonu, faksu lub e-maila. Jeżeli Wykonawca zmieni numer telefonu, faksu, e-maila 

lub adresu i nie powiadomi o tym zdarzeniu Zamawiającego, to uważa się, że zgłoszenie jest 

skutecznie złożone pod ostatnim znanym Zamawiającemu numer faksu/telefonu/e-maila. 

16. Serwis, naprawy, konserwacje i przeglądy w okresie gwarancji będą wykonywane zawsze przy użyciu 

narzędzi i aparatury Wykonawcy. 

17. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za 

wady. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, 

okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji. 

18. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji a warunkami gwarancji 

określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie.  

19. Uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu, kary umowne: 

1) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1, 

2) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego oddania 

określonego w § 2 ust. 4, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad. 

4) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru 

niezgodnego z umową, za opóźnienia w realizacji czynności reklamacyjnych oraz czynności 

wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz z rękojmi w wysokości 0,25% wartości brutto 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

5) jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek 

podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie poinformował o tym 

fakcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie naliczona 

kara umowna w wysokości odpowiadającej kwocie, jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

stają się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 
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3. Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego                    

w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

4. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być 

przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca nie jest także upoważniony bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego do dokonania 

przekazu ani poręczenia wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

5. Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy 

wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary 

umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z faktury za wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

7. Jeżeli nie będzie możliwości wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartości faktury, 

kara umowna podlega zapłacie w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy do jej zapłaty. 

8. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

1) realizowania przez Wykonawcę prac bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, i czyni 

tak nadal pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania (usunięcia naruszeń umowy), 

wyznaczając Wykonawcy 5-dniowy termin na zmianę, po upływie którego uprawniony będzie do 

odstąpienia w terminie 2 dni, 

2) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższa niż 10 dni w usunięciu wad prac ujawnionych 

przez Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie tych wad; wyznaczając Wykonawcy dodatkowy 5-dniowy termin, po 

którego bezskutecznym upływie uprawniony będzie do odstąpienia w terminie 30 dni, 

3) gdy Wykonawca opóźnia się z wydaniem przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w 

§ 2 ust. 6 o co najmniej 14 dni; wyznaczając Wykonawcy dodatkowy 5-dniowy termin, po którego 

bezskutecznym upływie uprawniony będzie do odstąpienia w terminie 30 dni, 

4) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

postawienia go w stan likwidacji, w terminie 30 dni od nastąpienia powyższego zdarzenia, 

5) gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe w 

trybie natychmiastowym. 

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji 

w postaci kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadku popadnięcia przez 

Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury w stosunku do terminu zapłaty tej 

faktury wskazanego w § 3 ust. 5 niniejszej umowy. 
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należytego z tytułu wykonania części umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzają i podpisują 

protokół inwentaryzacji dostaw/prac wykonanych do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia                    

o odstąpieniu od umowy i ustalenia wartości dostaw, od wykonania których odstąpiono w celu ustalenia 

wielkości potrącenia, o którym mowa w ust. 3. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od 

umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 

1) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego 

- zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego. 

2) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zadania w określonym pierwotnie terminie - 

termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia 

skutków tego działania. 

3) Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego 

(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu usług 

wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po 

zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. 

wykonania robót określonych w umowie, w terminie 7 dni od przekazania umowy przez 

wykonawcę. 

4) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony 

dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia 

zakresu zadania, którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

5) Zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia, co w konsekwencji prowadzić 

może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna 

dla interesu Zamawiającego. 

6) Zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 

mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie 

podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury 

mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów 

zainteresowanych tą procedurą. 

7) Zmiany sposobu wykonania zadania lub jego zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się 

okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień, opinii, uwarunkowań 

technicznych lub dokumentacyjnych. 

8) Zaistnienia konieczności dokonania innych zmian postanowień umownych w przypadku 

wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp i na zasadach w nim opisanych.  

2. Uwzględnienie okoliczności przewidzianych w ust 1, stanowiących podstawę zmiany umowy, jest 

uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy, w tym jej załączników, wymagają pod rygorem nieważności 

formy pisemnej w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu do Umowy.  
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§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności związanych z realizacją Umowy na 

rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, 

których doszłoby do zmiany Stron Umowy. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
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