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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

ul. M.C. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce  

tel. 077 4801170   fax. 0774801171 

www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl   e-mail  spzoz.gl.st@op.pl  

 

Procedura udzielania zamówienia publicznego 

 

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 
kwoty 14.000,- Euro a nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

(SIWZ) 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Dostawa  ambulansu sanitarnego typu „P”  do transportu pacjentów dla 
SPZOZ Głubczyce 

 

 

 

Wykonał:  Grzegorz Madera 

                                               

 

Zatwierdził : 27.02.2009r. – Z-ca Dyrektora SPZOZ w Głubczycach 

 

                                                                                  Z-ca Dyrektora 

                                                                                        Samodzielnego Publicznego Zespołu  

                                                                                      Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

                                                                                    Adam Jakubowski 

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

                                                                                         podpis 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania 
wyłącznie w ramach niniejszego postępowania przekazanego na stronie Biuletynu UZP, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. 
NIESPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ SPOWODUJE WYKLUCZENIE 
WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z ART. 24 Z ZASTRZEśENIEM ART. 26 UST.3 LUB 
ODRZUCENIE OFERTY ZGODNIE Z ART. 89 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DN. 
29.01.2004R. DALEJ ZWANA PZP (DZ.U. NR 19 POZ.177 Z PÓŹN. ZM.). 
 
Uwaga: 
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 
2. Wszelkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. NaleŜy wypełnić ściśle 
według wskazówek te załączniki, które podlegają wypełnieniu. 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
Nazwa zamawiającego:  
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. M.C. Skłodowskiej 26 , 48-100 Głubczyce 
Strona internetowa: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 
e-mail: spzoz.gl.st@op.pl 
Godziny urzędowania: 7:30 – 15.00 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej  kwoty  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 oraz art. 39 Pzp z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U z 
2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm). 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.),  
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 87, poz. 605 z późn.zm.),   
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 
poz. 1763). 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Nazwa zamówienia publicznego: 
„Dostaw ę ambulansu sanitarnego typu „P” do transportu pacje ntów  dla SP ZOZ Głubczyce ”. 
CPV -34114122 
Miejsce realizacji: Dostawa do SPZOZ Głubczyce ul. M.C. Skłodowskiej 26 
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 1 do SIWZ. 
3) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
4) Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykonanie zamówienia przez podwykonawców. 
5) Wymagania stawiane Wykonawcy: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla 
przedmiotu zamówienia.  
b) Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla 
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
e)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia.  
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IV. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania zamówienia – Zamówienie naleŜy zrealizować w okresie do 6 tygodni od daty 
podpisania umowy 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.), spełniający warunki                  
i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, tj: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia, 
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ustawy  

 
V.1. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 
a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 PZP opisanych w pkt. 1.,  
b) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP,  
c) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali 
się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,  
d) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,  
e) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie tych warunków z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 oraz art. 26 ust.4 PZP ,  
f) nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą. 
 
V.2. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: 
a) niezgodną z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeŜeniem art. 87 ust.2 pkt 3 
Pzp,  
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji,  
d) zawierającą raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
e) wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
f) zawierającą błędy w obliczeniu ceny,  
g) który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa 
w 87 ust.2 pkt 3 Pzp,  
h) niewaŜnej na podstawie odrębnych przepisów.  
 
V.3. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy: 
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
c) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub 
licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. 
d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp (zał. 
3 do SIWZ). 
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Ponadto Wykonawca dostarczy: 
A) Podpisany „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (zał. 1 do SIWZ), 
B) Wypełniony formularz ofertowo-cenowy (zał.2 do SIWZ), 
C) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających  ofertę, o ile fakt ten nie 
wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
D) Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności CE i jest 
dopuszczony do obrotu na polskim rynku. Po zawarciu umowy Wykonawca na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego 
przedstawi dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia. 
E) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , Ŝe dostawca lub wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej , 
F) Deklaracje zgodności dla elementów wyposaŜenia ambulansu które są zakwalifikowane jako wyroby 
medyczne – zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 93 poz. 896 ) a 
wymagane w załączniku nr 1 do SIWZ,   
G) Folder ambulansu, karty informacyjne producentów, 
H) Kopie atestów, homologacji lub kopie wniosków o ich wydanie. 
I ) Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu na terenie RP 
J) Homologacja pojazdu skompletowanego umoŜliwiające rejestrację ambulansu jako samochód specjalny. 
K) Homologacja pojazdu bazowego 
L) Wykaz autoryzowanych punktów serwisu dla oferowanego pojazdu na terenie województwa opolskiego, 
śląskiego i dolnośląskiego w odległości nie większej niŜ do 100 km od miejsca siedziby zamawiającego 
zapewniających zarówno obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. 
V.4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
V.4.1.  Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a i b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  
 
Dokumenty wymienione w pkt. a-c mogą być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z 
oryginałem". 
Dokumenty wymienione w pkt. d, A-B i D winny być złoŜone w oryginale. 
Dokument z pkt C winien być złoŜony w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
 
V.5. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 
O zamówienie mogą  ubiegać się Wykonawcy oraz Wykonawcy występujący wspólnie którzy: posiadają 
niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców w formie konsorcjum w 
rozumieniu art. 23 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku 
wykonawców (konsorcjum) oferta dodatkowo musi zawierać: 
a) pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu wykonawców wchodzących w skład 
konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do 
dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z zamawiającym, 
składania i odbierania wszelkich oświadczeń w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku 
postępowania, składania protestów oraz do podpisania umowy. 
b) dokumenty: 
- Aktualny odpis z właściwego rejestru; 
- Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS; 
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
c) Dokumenty te muszą być wystawione dla kaŜdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. 
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VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 
 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w 
formach i na warunkach opisanych poniŜej.  
Pytania muszą być skierowane na adres: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. M.C. Skłodowskiej 26 , 48-100 Głubczyce 
na faks nr: 077/4801171 
e-mail: spzoz.gl.st@op.pl 
 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.  
 
2) Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia 
wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną jest  : Grzegorz Madera, , fax 077/4801171, w godz. 7:30 – 15.00 
3) Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków 
zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert.  
4) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
5) Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  
6) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej. 
7) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŜ pytania 
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
i będą wiąŜące przy składaniu ofert. Informacja o  przedłuŜeniu terminu składania ofert (jeŜeli będzie to 
niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie przekazana wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępniona na stronie internetowej. Wszelkie prawa  
i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 
 
VII. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
  
VIII. Termin związania ofertą 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Wykonawca 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe zamawiający 
moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o 
wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
 
IX. Opis sposobu przygotowania oferty 
A. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane 
wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie 
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta i załączniki podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o 
których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
załącznikami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.  
8) Zaleca się, by wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŜliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 
 
X. Miejsce oraz termin składania ofert. 
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1) Ofertę naleŜy przesłać / złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: 
w siedzibie zamawiającego:  
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. M.C. Skłodowskiej 26,  48-100 Głubczyce, IV p. Sekretariat 
 
do dnia 16.03.2009 do godz. 11.30 
 
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby 
zamawiającego:  
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. M.C. Skłodowskiej 26,  48-100 Głubczyce, IV p. Sekretariat 
 
3) Oznakowanie oferty winno być następujące: 
„Dostaw ę ambulansu sanitarnego  typu „P” do transportu pacj entów  dla SP ZOZ Głubczyce ”. 
PN/03/II/2009    . Nie otwierać przed  16.03.2009r. godz. 12..00 
Opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy. 
 
4) Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia 
protestu. 
 
5) Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:  
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. M.C. Skłodowskiej 26,  48-100 Głubczyce, IV p. Dyrekcja 
 
dnia 16.03.2009r. o godz. 12.00 
 
6) Sesja otwarcia ofert. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację o wysokości 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane 
zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŜe termin 
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 
 
XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
i słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje.  
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia  
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
3) Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.   
4) Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).  
5) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w "Formularzu ofertowo-cenowym" (zał. nr 2 
do niniejszej SIWZ).   
 
XII. Kryteria oceny oferty 
1) Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeŜeli: 
1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2 z ilości i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe wykonawca spełnia warunki formalne określone 
niniejszą specyfikacją, 
1.3 złoŜone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
1.4 oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.5 wniesiono poprawnie wadium, 
1.6 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
2) Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 
oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium,  
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3) Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w 
poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, 
wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 
(100%=100pkt).  
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów obliczonych w oparciu o 
ustalone kryteria przedstawione w tabeli:  
 

Nazwa kryterium  Ranga  

Cena 100%  
  
5) Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium otrzyma maksymalną 
liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty. 
6) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla 
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny naleŜny podatek od towarów i usług 
zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 
7) Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 
 
Kryterium cena:  
C = najniŜsza oferowana cena brutto : cena brutto badanej oferty x 100% x 100 pkt 
 
8) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu 
o kryteria: cena, jakość, termin wykonania) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, 
którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów. 
 
XIII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia. 
1) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
3) W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŜona przez dwóch lub więcej 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zaŜąda umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w 
szczególności: 
a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, cenę wybranej oferty, 
b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce,  
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce, 
d) nazwę (firmy) i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złoŜonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację.  
5) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
a) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,   
b) zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego.  
6) O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy: 
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem terminu 
składania ofert, 
b) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
7) W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, 
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego 
samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
8) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  
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XIV. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  
 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
 
Postanowienia umowy zawarto we wzorze (zał. nr 4  do siwz) , który stanowi integralną część Siwz.  
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego. 
 
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
1) Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli 
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  
2) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień niniejszej SIWZ, czynności podjętych przez 
zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do Zamawiającego.  
3) Protest, wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający Ŝądanie, 
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu, 
wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
4) Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Siwz wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Siwz na stronie internetowej. 
5) Zamawiający dopuszcza moŜliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem na 
nr faksu Zamawiającego podany w pkt. VI.1 niniejszej specyfikacji. 
6) Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać 
się z jego treścią. 
7) Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 
- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- wykluczenia wykonawcy z postępowania, 
- odrzucenia oferty.  
8) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub 
upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie  przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. 
ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do 
Prezesa Urzędu. 
9) Zamawiający przekaŜe Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w 
wyniku wniesienia protestu. Wykonawca moŜe zgłosić, przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej 
do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do 
której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię 
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do 
postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do 
której przystąpił. 
10) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Pzp „Środki ochrony 
prawnej". 
 
XVII. Opis części zamówienia 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
XVIII. Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   
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XIX. Zamówienia uzupełniające 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
 
XX. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
XXI. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą 
elektroniczną. 
Adres poczty elektronicznej: spzoz.gl.st@op.pl 
Adres strony internetowej:  www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 
 
XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym. 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 
XXIII. Aukcja elektroniczna. 
 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXV. Ogłoszenia wyników przetargu 
 
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych w siedzibie 
zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 
NiezaleŜnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy 
uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie, faxem lub mailowo. 
 
XXVI. Postanowienia końcowe 
Zasady udostępniania dokumentów: 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu 
postępowania, z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem dokumentów stanowiących  
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeŜonych przez 
uczestników postępowania.  
2) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku  
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty  
- zamawiający umoŜliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena 0,30 zł 
- udostępnienie ma miejsce w siedzibie zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.  
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks 
cywilny. 
 
XXVII. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć SIWZ: 
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1; 
2) Formularz ofertowo-cenowy – zał. nr 2; 
3) Oświadczenie Wykonawcy -  zał. nr 3; 
4) Wzór umowy – zał. nr 4. 
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Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

WYMAGANE GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNO-UśYTKOWE 

                                AMBULANSU SANITARNE GO typu ,,P”do transportu pacjentów dla SPZOZ Głubh czyce  
 

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.  
 
Dane podstawowe 
1. Nazwa i adres producenta (dystrybutora)  
2. Kraj producenta  
3. Nazwa, model, typ  
4. Rok produkcji 2008 lub 2009 samochód nowy  

 
L.p. Opis parametrów Parametr 

wymagany  
Potwierdzić lub podać parametry oferowane 

         I.  Nadwozie. 
1 typu  furgon, koloru białego, częściowo przeszklony z izolacją 

dźwiękowo-termiczną TAK 
 

2 przystosowany do przewozu jednego pacjenta w pozycji leŜącej TAK  
3 umoŜliwiający przewoŜenie  3 osób wraz z kierowcą oraz 1 osoby na 

noszach 
TAK 

 

4 poduszka powietrzna  dla kierowcy i pasaŜera TAK  
5 drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną 

otwierane o 1/3 do 2/3 , wyposaŜone w ograniczniki oraz blokadę 
połoŜenia skrzydeł  Szyby pokryte w 2/3 wysokości folią 
półprzezroczystą, ogrzewane z wycieraczką 

TAK  

6 drzwi boczne przesuwne do tyłu przeszklone umoŜliwiające łatwe wejście 
do przedziału medycznego 

TAK  

7 centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem  TAK  
8 imobilizer lub inny system zabezpieczenia przed kradzieŜą TAK  
9 elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy TAK  
10 światła przeciwmgielne TAK  
11 wizualny lub dźwiękowy sygnał informujący o niezapiętych pasach TAK  
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L.p. Opis parametrów Parametr 
wymagany  

Potwierdzić lub podać parametry oferowane 

kierowcy i otwartych drzwiach 
12 zewnętrzne lusterka boczne o powiększonym polu widzenia TAK  

          II.  Silnik  
13. zasilany olejem napędowym , z zapłonem samoczynnym , 

turbodoładowany TAK 
 

14 elastyczny ,   pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim TAK  
15 silnik najnowszej generacji  o mocy  min 90 KM TAK  
16 przeciwpoŜarowy system odcięcia dopływu paliwa w przypadku 

zderzenia 
TAK  

            III.  Zespół nap ędowy i zawieszenie  
17 zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni , 

stabilność i manewrowość w trudnym terenie, pozwalające na 
komfortowy przewóz pacjentów. 

TAK 
 

18 napęd na koła przednie lub tylne TAK  
19 min 5 stopniowa skrzynia biegów TAK  

            IV.  Układ hamulcowy  
  20 ze wspomaganiem nagłego hamowania  TAK  
  21 z systemem ABS TAK  
  22 hamulec ręczny TAK  
              V.   Układ kierowniczy  
 23 ze wspomaganiem TAK  

          VI.  Ogrzewanie i wentylacja  
  24 dodatkowa nagrzewnica w przedziale medycznym wyposaŜona w zawór 

odcinający zintegrowana z układem chłodzenia  
TAK 

 

   25 wentylacja nawiewowo-wywiewna (podać markę i model ) TAK  
   26 klimatyzacja  z filtrem przeciwpyłkowym TAK  
  27 Ogrzewanie elektryczne 220 V oraz kabel przyłączeniowy do sieci TAK  
        VII.  Instalacja elektryczna i o świetlenie wewn ętrzne  

28 gniazdo 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem wraz z wtykiem do 
podłączenia urządzenia medycznego TAK 

 

29 min 2 lampy jarzeniowe rozmieszczone po obu stronach przedziału 
medycznego 

TAK 
 

30 min 1 lampa typu halogenowego zamocowana w przedniej części 
przedziału medycznego 

TAK 
 

                    VIII.    Oznakowanie pojazdu  
31 pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii TAK  
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L.p. Opis parametrów Parametr 
wymagany  

Potwierdzić lub podać parametry oferowane 

podziału , pas fluorescencyjny barwy pomarańczowej wokół dachu 
32 z przodu napis lustrzany AMBULANS (w lustrzanym odbiciu) TAK  
33 standardowe oznaczenie karetki na bokach i drzwiach tylnych  TAK  
34 Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami Ustawy"Prawo o Ruchu 

Drogowym" 
TAK  

                     IX.    Sygnalizacja świetlna i d źwiękowa  
35 belka świetlna typu wyładowczego ze światłem koloru niebieskiego  

zamontowana w przedniej części dachu pojazdu z moŜliwością 
podawania komunikatów głosem 

TAK 
 

36 2 niebieskie lampy pulsacyjne zamontowane na wysokości pasa 
przedniego 

TAK 
 

             X.     Łączno ść radiowa  
37 antena radiotelefonu  zamontowana na dachu pojazdu TAK  
38 instalacja podłączeniowa do montaŜu radiotelefonu TAK  

         XI.   Przedział medyczny  
39 długość przedziału medycznego min  2000 mm TAK  
40 podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej łatwo zmywalnej połączonej 

szczelnie z zabudową ścian  
TAK  

41 ściany boczne i sufity pokryte płytami z tworzywa sztucznego , łatwo 
zmywalne przystosowane do dezynfekcji 

TAK  

42 kabina kierowcy częściowo oddzielona od przedziału medycznego z 
moŜliwością komunikacji z kierowcą  

TAK  

43 miejsce mocowania sprzętu medycznego 
wszystkie urządzenia medyczne oraz elementy zabudowy 
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie jazdy 

TAK  

44 na prawej ścianie pojazdu  min.  1 miejsce (fotel ) wyposaŜone w 
trzypunktowe  pasy bezpieczeństwa 

TAK 
 

45 na lewej ścianie zespół szafek i półek  TAK  
46 uchwyt do kroplówki umieszczony w suficie TAK  

            XII.   Instalacja t lenowa  
47 instalacja tlenowa wyposaŜona w butlę tlenową o poj min 10L 

wyposaŜona w reduktor butlowy. Konstrukcja reduktora umoŜliwia 
montaŜ i demontaŜ reduktora bez konieczności uŜywania kluczy 

TAK  

       XIII.   Nosze transportowe 
48 podać markę , model TAK  
49 nosze transportowe na transporterze TAK  
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L.p. Opis parametrów Parametr 
wymagany  

Potwierdzić lub podać parametry oferowane 

50 z moŜliwością złoŜenia i zablokowania podwozia  do transportu po 
schodach TAK 

 

51 wyposaŜone  w  4 kółka skrętne o 360 stopni  z czego min 2 kółka z 
blokadą kierunku i obrotu  

TAK 
 

52 nosze powinny posiadać  stopniową regulację oparcia pod plecami do 
kąta min 75º 

TAK 
 

53 składane poręcze boczne  TAK  
54 moŜliwość skrócenia  ramy noszy w warunkach ograniczonej przestrzeni TAK  
55 rama noszy wykonana z  materiału odpornego na korozje i na działanie 

płynów dezynfekujących 
TAK 

 

56 wyposaŜone w materac o konstrukcji zapobiegającej wchłanianiu płynów 
, łatwy do czyszczenia , zmywania , odporny na olej napędowy oraz 
środki dezynfekujące 

TAK 
 

57 wyposaŜone w system pasów szelkowych i poprzecznych  
zabezpieczających pacjenta  o regulowanej długości mocowane do ramy 
noszy  

TAK 
 

58 transporter noszy winien umoŜliwiać prowadzenie noszy bokiem jak i 
jazdę na wprost zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi 
na utwardzonych powierzchniach 

TAK 
 

59 waga kpl noszy max 40 kg (podać) TAK  
60 długość całkowita  max. 195 cm (podać) TAK  
61 dopuszczalne obciąŜenie min 155 kg(podać) TAK  
62 dołączyć do oferty folder potwierdzający oferowane parametry TAK  
63 system mocowania zestawu transportowego do podstawy lub podłogi 

zgodny z PN EN 1789  (załączyć poświadczenie wystawione przez 
niezaleŜną jednostkę notyfikującą ) 

TAK 
 

64 Deklaracja Zgodności z PN EN 1789 i PN EN 1865 na nosze wraz z 
mocowaniem (załączyć) 

TAK 
 

         XIV.  Krzesło transportowe składane 
65 podać markę i model TAK  
66 wykonane z  materiału odpornego na korozje i na działanie płynów 

dezynfekujących 
TAK 

 

67 wyposaŜone w min 2 duŜe kółka transportowe TAK  
68 wyposaŜone w przednie składane rączki transportowe z regulacją 

długości ustawiane na min 2 poziomach 
TAK 

 

69 wyposaŜone w składane tylne rączki transportowe TAK  
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L.p. Opis parametrów Parametr 
wymagany  

Potwierdzić lub podać parametry oferowane 

70 wyposaŜone w blokadę zabezpieczającą przed złoŜeniem w trakcie 
transportu  TAK 

 

71 Krzesło zamontowane w pojeździe w miejscu nie kolidującym podczas 
pracy obsługi, 

 
 

72 siedzisko wykonane z mocnego materiału , odpornego na bakterie , 
grzyby , zmywalnego , dezynfekowalnego , odpornego na wodę , oraz na 
olej napędowy 

TAK 
 

73 wyposaŜone w min 2 pasy zabezpieczające TAK  
74 umoŜliwiające szybkie ich rozpięcie TAK  
75 waga poniŜej 10 kg TAK  
76 dopuszczalne obciąŜenie min 150 kg TAK  
77 Deklaracja Zgodności z PN EN  1865 (załączyć) TAK  

         XV.  Wymagania dodatkowe 
78 Gwarancja na przedmiot oferty:  

pojazd bazowy – min. 24 miesiące, 
na lakier – min. 36 miesięcy, 
na perforację nadwozia – min. 72 miesięcy, 
na zabudowę – min. 24 miesiące, 
na wyposaŜenie medyczne – min. 24 miesiące. 

TAK 

 

79 Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w miejscu dostawy w zakresie 
obsługi, uŜytkowania i eksploatacji 

TAK 
 

80 Homologacja na pojazd bazowy(załączyć ) TAK  
81 Folder ambulansu i sprzętu medycznego(załączyć ) TAK  
82 Homologacja na ambulans (załączyć ) TAK  
83 Deklaracje Zgodności na sprzęt medyczny (załączyć ) TAK  
84 Instalacja radiowa + głośniki TAK  
85 Wykaz autoryzowanych punktów serwisu oferowanego pojazdu w 

odległości nie większej niŜ do 100  km od siedziby zamawiającego 
TAK  

 
UWAGA: 
Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany. Niespełnienie wymagania powoduje odrzucenie oferty. 
Ambulans  do transportu pacjentów musi spełniać wymogi określone w: 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 
262 ) oraz spełnia wymagania określone w normie PN EN 1789: 2008  (w zakresie ambulansu typu A1) i PN EN 1865  w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego 
postępowania.  
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WyposaŜenie ambulansu zakwalifikowane jako wyroby medyczne będą zgodne z n/w aktami prawnymi:  
- Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 93, poz. 896 ) , 
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE ( Dz. U. Nr 104, poz. 1111 ) , 
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do róŜnego przeznaczenia ( Dz. U. Nr 100, poz. 1027 ) , 
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań  zasadniczych dla wyrobów medycznych do róŜnego przeznaczenia (Dz.U. Nr 251, poz.2514 
Oświadczamy, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia, spełnia w/w parametry.  
 
 
                                                                                                                                                                 Miejsce i data ................................................... 
                                                                                                                                                                 Imię i nazwisko ………………………………… 
 
 
                                                
 
 
......................... dnia ..............                                                                                       ............................................................ 

                                                                                             (podpisy osoby/osób wskazanych w  dokumencie, 
                                                                                                                        uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, 

                                                                                                                                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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załącznik nr 2 

 
FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY 

 
 I.DANE WYKONAWCY 

 
Nazwa: ...................................................................................... 
Siedziba: .....................................................................................  
Województwo: ………………………………………………………. 
Adres poczty elektronicznej:  .....................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:                  0 (**) ......................................  
Numer faksu:   0 (**) ......................................  
Numer REGON:                 ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
 
II PRZEDMIOT OFERTY 
 
1 Oferta dotyczy przetargu 

nieograniczonego – 
sygnatura akt: 

PN/03/II/2009 

2 Ogłoszonego przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej przy  
ul. M.C. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce 

3 Na dostawę:  Ambulansu sanitarnego  typu „P” do transportu pacj entów  dla 
SP ZOZ Głubczyce  

 
 
III. OFEROWANA CENA ZA CAŁOŚĆ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Lp Przedmiot 
zamówienia 

Jedn. miary Ilość  
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto  

Wartość           
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

1. 

Ambulansu 
sanitarny typu  P 
do transportu 
pacjentów  dla SP 
ZOZ Głubczyce 

Szt. 1 

    

Słownie wartość netto:  
Słownie wartość pod. 
VAT:  

 

Słownie wartość brutto:  
 
IV.  TERMINY 

Oświadczam, Ŝe : 

1) Wykonam zamówienie publiczne w terminie określonym w SIWZ, 

2) Termin dostawy od daty złoŜenia zamówienia (maks. do 6 tygodni):  ……… tygodni  

3) Termin płatności od daty dostarczenia faktury ( min. 30 dni ): .......... dni,  

4) Okres gwarancji od daty dostawy Zamawiającemu :  

    4.1 Udzielę gwarancji na oferowany pojazd bez limitu km na okres .......lat 
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    4.2 Udzielę gwarancji na perforację blach nadwozia na okres ...................lat(min.......) 

   4.3 Udzielę gwarancji na lakier na okres ..........lat 

   4.4 Udzielę gwarancji na zabudowę na okres .....lat 

   4.5 Udzielę gwarancji na wyposaŜenie medyczne na okres .....lat 

5) Oświadczam, Ŝe oferowany pojazd jest fabrycznie nowy z 2008 lub 2009 roku produkcji, kompletny, 

sprawny technicznie i przygotowany do pełnienia przeznaczonej funkcji. 

6) Reklamacje będą załatwiane w terminie:………. dni roboczych (max 5 dni);  sposób zgłaszania 

problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

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

V. OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM  

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

...................................................tel. kontaktowy, faks:.................zakres  odpowiedzialności 

……………………………………., 

...................................................tel. kontaktowy, faks:.................zakres  odpowiedzialności 

……………………………………., 

VI. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: 
- do reprezentowania w postępowaniu, 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 
- do zawarcia umowy. 
 
VII. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczamy, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 
stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeŜeń  i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
VIII. ZastrzeŜenie wykonawcy: 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
IX. Inne informacje wykonawcy:  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

........................ dnia …….........          
                                                                                    

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

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie 

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu) 
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Załącznik nr 3  
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa ambulansu sanitarnego typu „P” do transportu pacjentów  dla SP ZOZ 
Głubczyce 
PN/03/II/2009 
 
Data:............................................................................................................... 
Nazwa wykonawcy........................................................................................ 
Adres wykonawcy.......................................................................................... 
 
 
Oświadczam, Ŝe spełniam niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu:  
 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, 
czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  
2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa 
zamówień publicznych. 
 
 
 
  
 
 

    ______________________
    Imiona i nazwiska osób uprawnionych 
     do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 

Podpisy osób uprawnionych  do reprezentowania 
Wykonawcy 
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             Załącznik nr 4 
 

UMOWA  NR...................../ 09 
 
pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej  
z siedzibą w .......................................................... 
NIP ..............................................................,  REGON.............................................. 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – ,  
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej –  
 
zwanym dalej Zamawiającym  a 
  
  
 NIP:                                  REGON:                          
reprezentowaną przez: 
  
  
 
zwanym dalej Dostawcą. 
  

§ 1 
W oparciu o postępowanie prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego” Zamawiający zamawia a 
Dostawca zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia ambulansu „P” marki ……………………….model…………………………………. wraz z 
wyposaŜeniem; 
b) przekazania szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim; 
c) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w miejscu dostawy w zakresie obsługi, uŜytkowania i eksploatacji. 
 
ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ………………. 

§ 2 
1.Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w kaŜdym czasie, jeŜeli dane zawarte w ofercie okaŜą się  

nieprawdziwe.  
2.Termin dostarczenia przedmiotu umowy do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul.  

M.C. Skłodowskiej 26 w Głubczycach  nastąpi w ciągu ……. dni od daty podpisania niniejszej umowy.  
3.Koszty transportu przedmiotu umowy ponosi Dostawca – dostawa transportem Dostawcy.  
4.Dokumentem stwierdzającym dostawę oraz odbiór techniczny ambulansu jest protokół odbioru podpisany przez 
osoby odpowiedzialne za dostawę ze strony Dostawcy i odbiór techniczny ze strony Zamawiającego. 
 

§ 3 
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto  
(z VAT) wg oferty cenowej  Dostawcy z dnia ……….…. r. w kwocie: ………………………… zł, 
słownie:………………………………………………………………………………………… ….....zł, 
Wartość netto wynosi:……………………………………………………………………………….. zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………………  zł. 
 

§ 4 
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty naleŜności przelewem na konto Dostawcy  w ciągu  ……… dni od 
dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i otrzymania faktury. 
 

§ 5 
Na dostarczony przedmiot zamówienia Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji: 
a) mechanicznej pojazdu na okres ….…m-cy; 
b) na perforację nadwozia na okres ….…m-cy; 
c) na lakier na okres .…..m-cy; 
d) na zabudowę i wyposaŜenie medyczne na okres …...m-cy 
liczonej od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.  
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§ 6 

W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy: 
1.Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
  a)w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający rozwiąŜe umowę z powodu okoliczności, za      

które odpowiada Dostawca; 
  b)w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy nie wykonanego w terminie,  
   za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
2.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,  

w razie rozwiązania przez Dostawcę umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 
 

§ 7 
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyŜszającego wysokość 
zastrzeŜonych kar umownych. 
 

§ 8 
1. Dostawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią. 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod rygorem 
niewaŜności takiej zmiany. 
 

§ 9 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego. 
 

§ 10 
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie  

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŜe odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2.W przypadku, o którym mowa  w ust. 1, wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

3.JeŜeli Dostawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, albo teŜ w 
ogóle nie rozpocznie jej realizacji, Zamawiający wezwie Dostawcę do zmiany sposobu jej wykonania, albo do 
rozpoczęcia jej wykonywania, wyznaczając Dostawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu, uprawniony będzie do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 
§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 12 
Do niniejszej umowy, w sprawach w niej nie uregulowanych stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks Cywilny. 
 

§ 13 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

Integralną częścią umowy jest: 
● Oferta Dostawcy 
● Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
Zamawiający                                                                                    Dostawca 
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