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KOD CPV  :  50112000-3 

 

 

 

 

 

Nr sprawy: RSPR – 1  PN/ 2017 

 

 

 

Radom, marzec 2017 r. 

 

SPECYFIKACJA     ISTOTNYCH    WARUNKÓW     

ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

pod tytułem: 
 
 

usługi w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji 

 

ambulansów sanitarnych 

 

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

 

wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209 000 Euro. 
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Nazwa :  Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,  

Adres:   ul. Tochtermana 1,  

26 – 600 Radom,  

tel./fax.   (48) 362–48–47,  

adres e-mail:   pogotowie@pogotowie.radom.pl 

strona internetowa:  www.pogotowie.radom.pl 

 

 

 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

RSPR – 1PN/2017. 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym. 

§ 1 

Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana  

w Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm., zwana dalej ustawą, wraz z aktami 

wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty   

209 000 Euro. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków  

Zamówienia, zwaną dalej SIWZ”, zastosowanie mają przepisy PZP. 

 

§ 2 

Dopuszczenie Wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym 

 

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 

mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. 

W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub 

wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający niezastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

Art. 1                 Zamawiający 

Art. 2     INFORMACJE OGÓLNE 
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6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierzapowierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców.  

7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania niniejszego zamówienia 

Wykonawca (o ile są już znane) podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osóbdo kontaktu z nimi, zaangażowanych w/w usługę. 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierzapowierzyć realizację usługi. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 

 

§ 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień  

 (CPV): 50112000-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów. 

 

1. Przedmiotem zamówienia:    

Są usługi w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji ambulansów, zgodnie  

z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  

2. Rodzaj zamówienia publicznego: usługa 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1 Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ) 

zawiera zakres usług, marki, modele oraz ilości ambulansów, rok produkcji, 

dotychczasowy przebieg w km, średni przebieg roczny w km, numer rejestracyjny 

samochodu. 

4. Serwis naprawczy samochodów musi być zlokalizowany w odległości do 10 km od 

siedziby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego znajdującej się w Radomiu przy 

ul. Tochtermana 1. 

5. Serwis naprawczy samochodów winien być czynny, co najmniej 12 godzin dziennie  

w dni robocze i minimum 7 godzin w soboty.  

6. Wykonawca bezpośrednio po otrzymaniu zlecenia zobowiązany jest do 

bezzwłocznego przystąpieniado naprawy ambulansu jak również do dołożenia 

wszelkich starań w przedmiocie zminimalizowania czasu naprawy. Strony 

dopuszczają telefoniczną formę zgłaszania zleceń, jak również za pośrednictwem: fax 

lub  e- mail. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia naprawy, ze 

Art. 3       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
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względu na brak możliwości jej wykonania z uwagi np. na brak części zamiennych, 

brak mocy przerobowych itp.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i rozliczenia napraw samochodów 

wynikłych ze zdarzenia losowego objętego odrębną umową ubezpieczenia 

Zamawiającego,  

8. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług w okresie trwania umowy, ujętych  

w załączniku nr 1 do SIWZ. 

9. W trakcie wykonywania przeglądów okresowych i obsługi technicznej, oprócz 

czynności zawartych w instrukcji obsługi dla danej marki i typu ambulansu, 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić komputerowe badanie pojazdu na 

ścieżce diagnostycznej (badanie hamulców, amortyzatorów). 

10. Wykonanie innych napraw niż w/w w zakresie napraw karoserii i zabudowy 

ambulansu wg zlecenia Zamawiającego. 

11. Zapewnienie usługi pomocy drogowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

12. Części zamienne i materiały eksploatacyjne dostarcza Wykonawca. Części zamienne  

i materiały użyte w naprawach i okresowych przeglądach technicznych powinny 

odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych 

pojazdów i spełniać normy jakościowe stosowane w tym zakresie.  

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania usługi z części (materiałów) 

przez niego powierzonych. 

14. Od momentu przejęcia pojazdu przez osobę upoważnioną z ramienia Wykonawcy, 

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazany ambulans oraz jego 

wyposażenie. 

15. Wykonawca naprawy jest zobowiązany do przekazania naprawionego ambulansu  

w stanie czystości i porządku oraz odpowiednio zakonserwowanego. 

16. Liczba ambulansów podlegających obsłudze w ramach niniejszego zamówienia może 

ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie trwania umowy. W takiej 

sytuacji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmiany zakresu  

i przedmiotu zamówienia. 

17. Wykonawca udzieli, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie usługi, 

natomiast gwarancja na wszystkie użyte do wykonywania usługi części zamienne 

będzie zgodna z gwarancją udzieloną przez producenta danej części. Przez okres 

trwania umowy udzielone przez Wykonawcę gwarancje na świadczone usługi oraz na 

części zamienne nie ulegną zmianom. 

18. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zamawiającemu przysługuje wobec 

Wykonawcy roszczenie z tytułu rękojmi. 

19. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji wykonanej usługi 

Wykonawca na swój koszt odbierze ambulans z miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego z przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie o ruchu 

drogowym i wykona naprawę w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od 

momentu uznania reklamacji. Wykonawca rozpatrzy zasadność reklamacji w ciągu nie 

dłuższym niż 24 godziny od otrzymania formalnego jej zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 
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20. Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w pkt. 21, Wykonawca 

zabezpieczyzastępczy ambulans, który udostępni Zamawiającemu nieodpłatnie do 

czasu ukończenianaprawy reklamacyjnej.   

21. W przypadku braku ambulansu zastępczego, o którym mowa w pkt. 22 Zamawiający 

może wynająć ambulans od innego podmiotu obciążając kosztami wynajęcia 

Wykonawcę. 

22. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności przez Zamawiającego oraz wymagane 

powyżej rygory dotyczące terminowości napraw, wszystkie usługi muszą być 

świadczone w stacji obsługi, wyposażonej w minimum cztery stanowiska naprawcze 

oraz minimum jedno stanowisko diagnostyczne. Wykonawca musi podać w ofercie 

adres stacji obsługi, która będzie realizowała zamówienie.  

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli podczas wykonywanej naprawy lub 

obsługi technicznej samochodów.   

24.  Zamawiający zastrzega stałość cen ofertowych przez cały okres obowiązywania 

umowy.  

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Wymagany termin realizacji - Zmawiający podaje, że umowa zostanie zawarta  

z wybranym oferentem nie później niż do daty ostatniego dnia związania ofertą. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018 r.  lub do wyczerpania 

wartości przedmiotu umowy tj.  do kwoty 1 045 500,00 zł (brutto).   

 

§ 3 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67  

ust. 1 pkt 6 ustawy. 

 

 

 

§ 1 

Określenie warunków udziału w postępowaniu 

 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2. 

 

 

Art. 4      Warunki udziału w postępowaniu  i podstawy wykluczenia 

 



6 
 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa takich warunków, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego (nie mniej niż 1 000000,-PLN  słownie; jeden 

milion złotych ) 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Opis bezwzględnie wymaganego potencjału technicznego i jakościowego 

Wykonawcy został zawarty w Formularzu nr 3 do SIWZ. 

 

§ 2 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24  PZP 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegająwykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 

ustawy. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) 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. poz. 978,  

z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przezlikwidację 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,  

z późn. zm.), 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczeniaspołeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążąceporozumienie w sprawie spłaty 

tych należności. 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, chyba, że na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca na podstawie przedstawionych dowodów, udowodni 

Zamawiającemu, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodni naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
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doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnieniestanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środkówtechnicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszymprzestępstwom 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. 

 

 

 

 

 

 

§ 1 

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnegopotwierdzenia, 

źe  nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

 

1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

w zakresie wskazanym w ust. 2. 

2. Wykonawca złoży: 

            - Formularz nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.  

1 pkt 1 ustawy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełniawarunki udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 4 § 1 ust 2 SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w.w. 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniuoraz brak podstaw 

wykluczenia. 

 

§ 2 

Inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą 

 

Inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą. 

1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu  

i zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). 

Art. 5  WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU  

WSTĘPNEGOPOTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ  

SPEŁNIA WARUNKIUDZIAŁU W POSTĘPOWANIUORAZ INNE DOKUMENTY  

WYMAGANE DO  ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ 
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Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy(podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo 

notarialnie potwierdzonejkopii. 

2) Formularz nr 2- informacja o częściach zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu 

zamówienia siłami własnymi – zgodnieze wzorem formularza dołączonego do SIWZ. 

3) Formularz nr 3 – Opis bezwzględnie wymaganego potencjału technicznego  

i jakościowego Wykonawcy. 

4) Oświadczenie , że posiada minimum cztery stanowiska naprawcze oraz minimum 

jedno stanowisko diagnostyczne. Wykonawca musi podać w ofercie adres stacji 

obsługi, która będzie realizowała zamówienie. 

5) Oświadczenie Wykonawcy o ilości wykonanych napraw ambulansów marki 

Mercedes oraz Volkswagen w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r. 

 

§ 3 

Oświadczania i dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na 

stronieinternetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy oraz zgodnie z art. 24ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy według wzoru stanowiącego Formularz nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

 

§ 4 

Zgodnie z art. 24aa. 1. Ustawy Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniuoraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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§ 1 

       Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

  –   brak podstaw wykluczenia. 

 

§ 2 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającegow celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 

ustawy w zakresiespełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający nie żąda żadnych dokumentów w tym zakresie. 

 

 

§ 3 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającegow celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia brakupodstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy, 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznychlub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

 

Art. 6       WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ  

WYKONAWCĘNA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
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niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególnościuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

4) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, nie mniej niż 

1 000 000,- PLN (słownie: jeden milion złotych) 

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez zamawiającegona podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

wystawionej, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływ terminu składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 - 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająceodpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami  

w szczególności uzyskał przewidziane prawemzwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa  

w ust. 2 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

tego terminu. 

4. 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 ust. 2, 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 lubmiejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej o osoby. 

Przepis ust. 3 stosuje się. 

5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający możezwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenieniezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 
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6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający możezwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, którejdokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumentyokreślone w ust. 1 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców. 

 

§ 4 

Informacje (dodatkowe) dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, dalej zwani „konsorcjum” 

 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółka 

cywilna) do oferty należy dołączyć dodatkowo pełnomocnictwo dla pełnomocnika do 

reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub 

z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać 

wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone  

w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, 

przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie 

potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. 

pełnomocnictwo lubpoświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 

Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. 

pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 

cywilnej lub uchwałę. 

2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

– żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23  

         oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy, 

3. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami 

reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych 

dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawców albo przez 

pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje 

dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 

4. Formularz nr 2 „Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierzapowierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami 

własnymi” - dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
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6. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna 

dla wszystkichpodmiotów składających ofertę. 

7. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz 

każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 

8.  Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie 

przezpełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

9. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 5 

Forma dokumentów 

 

1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 

na którychzdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych  

w art. 22 a ustawy orazdotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia składane są w oryginale 

lub kopiipoświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. 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 nichdotyczą. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentuwyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości, co do jejprawdziwości. 

6. Treść i forma pełnomocnictw musi być zgodna z odpowiednimi postanowieniami 

SIWZ. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

8. W przypadku, o którym mowa w art. 9 SIWZ, Zamawiający będzie żądać od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 

Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych 

warunków zamówienia 

 

 

Art. 7INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
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Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia 

należyodczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego 

uzupełnieniami i zmianami. 

 

§ 2 

Forma porozumiewania się 

 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  

w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem operatora 

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

U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.) lub skan pismaprzekazują przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (e-mail) w rozumieniu ustawy z dnia 18lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), 

przyspełnieniu wymogów określonych w ust.6. 

2. Odwołania i wszelką korespondencję związana z odwołaniem przekazuje się 

wyłącznie w formiepisemnej, osobiście, faksem za pośrednictwem posłańca lub za 

pośrednictwem operatora pocztowegow rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.). 

3. Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa sięza 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. –Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (e-mail) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stronna żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej 

na adres: e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl 

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do 

Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do 

Zamawiającego na adres podany w ust. 7, przed upływem wymaganego terminu. 

7. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, 

należy kierowaćna adres: 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

ul.Tochtermana 1, 

26-600 Radom 

fax.: 48 36-248-47, e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl 

 

Korespondencję mailem (skan pisma) należy przesyłać zawsze na  adres e-mail.  

W tytule należy wpisać numer sprawy – RSPR - 1 PN/ 2017. 
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8. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na 

podany numersprawy – RSPR - 1 PN/ 2017. 

9. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:20 – 15.00. 

 

§ 3 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

mgr inż. Marek Dziewierz – Kierownik Działu Transportu.   

Zamawiający zgodnie z zasadami ustawy – Prawo zamówień publicznych nie udziela 

telefonicznie informacji związanych z prowadzonym postępowanie. 

 

 

 

 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

 

 

 

 

§ 1 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

1. Wszelkie informacje finansowe muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu Ofertowym ceny 

jednostkowej netto i brutto za jedną roboczogodzinę (cena oferty), uwzględniającą 

wszystkie koszty i składniki wraz z niezbędnymi narzutami oraz  

z podatkiem VAT, związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia, opisanego  

w niniejszej SIWZ obowiązującej przez okres trwania umowy. 

3. Cena części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych 

będzie zgodna z ceną detaliczną na dzień wykonania usługi tj. wystawienia faktury 

VAT z uwzględnieniem stosownego rabatu podanego w ofercie. 

4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą 

ilość punktów. 

5. Zgodnie z art.91 ust 3a - ,,Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  

o przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

Art. 8      TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  9       CENA OFERTY 
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dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje 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”. 

 

§ 2 

Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

 

1. Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez 

Wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich. 

2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane 

będą w złotychpolskich. 

 

 

 

 

§ 1 

Kryteria wyboru ofert oraz ich wagi 

 

 

Oferty oceniane będą pod względem: 

1. Formalnym, tj. spełniania warunków, postanowień podanych w SIWZ (wymagana 

dokumentacja). 

2. Merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie 

następującego kryterium: 

a) ceny jednostkowej brutto za jedną roboczogodzinę ( cena oferty) – waga 60%; 

b) średni rabat w % na części zamienne, materiały eksploatacyjne, akcesoria gumowe  

w stosunku do ceny detalicznej na dzień wykonania usługi - waga 40%.    

 

 

4. Każda z ofert niepodlegających odrzuceniu będzie punktowana w kryterium: 

1) Koszt roboczogodziny: poprzez porównanie najniższej ceny jednostkowej brutto za 

jedną roboczogodzinę (cena oferty) spośród wszystkich ocenianych ofert do ceny 

jednostkowej brutto za jedną roboczogodzinę oferty badanej wg poniższego wzoru:   

 

Pc=
Cn

Cb
∗ 100 ∗ 60% 

gdzie: 

Pc  – ilość punktów przyznanych ofercie badanej, 

Cn – najniższa cena jednostkowa brutto za jedną roboczogodzinę (cena oferty) spośród  

wszystkich ofert podlegających ocenie, 

Art. 10       OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 
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Cb – cena jednostkowa brutto za jedną roboczogodzinę (cena oferty) oferty badanej. 

 

2) Średni rabat na części zamienne i materiały eksploatacyjne, akcesoria gumowe 

poprzez porównanie maksymalnego rabatu do rabatu zaproponowanego w ofercie 

rozpatrywanej, wg poniższego wzoru: 

 

 

Rśc =
Rśb

Rśm
∗ 100*40% 

gdzie: 

Rśc – ilość punktów przyznanych ofercie badanej, 

Rśb – rabat oferty badanej, 

Rśm – rabat maksymalny spośród wszystkich ofert podlegających ocenie. 

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone 

w SIWZ oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria obliczona 

według wzoru: 

K = Pc + Rśc 

 

 

 

 

 

§ 1 

Przygotowanie ofert 

 

1. Oferta (Formularz oferty), wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. 

musi byćsporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na 

maszynie, komputerzelub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę 

upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający 

dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami 

własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku polskim 

2. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy 

wynika, że doreprezentowania wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub 

więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu 

(parafy) przezosoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, należy składać 

podpisy zgodnie z zapisem ust.2, w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisującego np. pieczęcie imienne. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej 

liczby, wszystkieoferty tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w SIWZ, stosując 

się do wymagań w niej określonych. 

Art.11         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
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6. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty 

wymagane postanowieniami SIWZ - w formie określonej w SIWZ. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia 

zapisana stronatej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność  

z oryginałem” przez osoby upoważnionedo reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  

z postanowieniami niniejszej SIWZ. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty 

wyłącznie w formie określonej w art. 5 SIWZ. 

8. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. Zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do 

jejprawdziwości. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego 

paragrafu – parafa obligatoryjna. 

10. Zaleca się, aby każda strona lub kartka oferty była ponumerowana – z zachowaniem 

ciągłości numeracji. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami 

muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert 

niezależnie od wyniku postępowania. 

13. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana). 

14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym 

uczestnikom postępowania, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnianeoraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

15. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, 

którez załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

postępowania oraz dokumenty te dodatkowo zabezpieczyć, np. wkładając w kopertę  

z napisem tajemnica przedsiębiorstwa. 

 

§ 2 

Zmiana lub wycofanie ofert 

 

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 

zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być 

złożone na piśmie w sposób określony w art. 12 § 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj.  

w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innymopakowaniu odpowiednio oznakowanym.  

W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami "ZMIANA 

OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ".Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE 
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OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności. Żadna oferta nie może być zmieniona lub 

wycofana po upływie terminu składania ofert.  

 

 

 

§ 1 

Informacje o sposobie składania ofert 
 

1. Składanie ofert: 

1) opakowanie ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu.Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie. 

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego 

wzoru: 
 

 Nazwa Wykonawcy 

adres Wykonawcy    Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  

ul.Tochtermana 1, 26-600 Radom  

         OFERTA 

  w przetargu nieograniczonym nr RSPR-1 PN /2017 na: 

                       ,, Usługi w zakresie: przeglądów, napraw i konserwacji ambulansów 

                                                           Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego” 
 

2) miejsce i termin składania ofert pisemnych: 

a) Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, 

należyskładać w siedzibie prowadzącego postępowanie - w Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom - w sekretariacie pok. 12 ( 

I piętro), nie później niż do dnia 07.04.2017 r. do godziny  09:00  

b) W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych, za 

termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia oferty 

do sekretariatu RSPR. 
 

§ 2 

Otwarcie ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom - w pokoju Nr 6 (na 

parterze), w dniu 07.04.2017 r. o godzinie 09.15. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę , jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy 

oraz adresy wykonawców, a także  informacje  dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Niezwłocznie  po otwarciu ofert  zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące : kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach.  

Art. 12         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
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§1 

Zasady korekty omyłek 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanychpoprawek. 

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności: 

− błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo 

podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, 

− błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług, 

− błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, 

mnożeniai dzielenia. 

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe znajdujące się w Formularzu 

oferty. 

Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto liczbowo w Formularzu oferty. 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

− niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienianie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

 

 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. W przypadku niezłożenia dokumentów określonych w ust. 2 umowa nie zostanie zawarta 

z przyczynleżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 

1)  w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione 

w art. 180 ust.2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienia kończącepostępowanie odwoławcze. 

4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

 

 

 

 

 

 Art.13    SPOSÓB  OCENY  OFERT 

 

 

 

 

Art.14    ZAWARCIE UMOWY 
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówieniaoraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów, ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającegostanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

4.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 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. 

5. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 

dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia.  

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie  

1 miesiąca od dnia zawarciaumowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunkówzamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony 

prawnej). 

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

 

Radom, 28.03.2017r. 

        ZATWIERDZAM 

          

  

 

 

        

 

 

 

 

Art. 15    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  

 WYKONAWCY TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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FORMULARZ OFERTY 

wraz z załączonymi formularzami: Nr 1 ÷ 4 

 

 

 dnia………….. 

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

(pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

OFERTA 

 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  

                         ul.Tochtermana 1, 

                                                                                               26-600 Radom 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr RSPR -1 PN /2017 na: usługi  

w zakresie: przeglądów, napraw i konserwacji ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego 

 

my niżej podpisani: 

 

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

 

działający w imieniu i na rzecz: 

 

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

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

Należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum, określając, kto pełni rolę 

Pełnomocnika 

(jeżeli dotyczy) 

posiadającego siedzibę 

 

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

ulica nr domu kod pocztowy miejscowość 

 

 

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

 województwo        powiat 

 

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

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli dotyczy) 

 

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

 telefon         telefax 
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..................................................................... . pl. …...............................@.......................... 

 Internet: http: e-mail 

 

nr identyfikacyjny NIP …………….…........…… REGON ………………...........……PESEL 

(w następujących przypadkach: osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą lub 

indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej) 

…………będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia oferujemy: 

 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia -  

 

Cena 1 roboczogodziny (brutto) - ………………. zł  

(słownie złotych: ……………………………………………………..………………….…..)  

 

Średni rabat w % na części zamienne, materiały eksploatacyjne, akcesoria gumowe 

w stosunku do ceny detalicznej liczonej na dzień wykonania usługi……………….....…% 

(słownie…………….……………..%) 

Ceny brutto podane powyżej obejmują wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia. 

 

Oświadczamy* (WYPEŁNIA WYKONAWCA): ....………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Oferowana cena brutto wykonywania usług będącej przedmiotem zamówienia uwzględnia 

wszystkie koszty, elementy niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia. 

3. Zobowiązujemy się do wykonania usług w zakresie: przeglądów, napraw i konserwacji 

ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 

4. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:………………………………. 

5. Po zapoznaniu się ze SIWZ oraz z warunkami umownymi zawartymi w przekazanym 

wzorze umowy oraz dokonanymi w toku postępowania zmianach, oświadczamy, że 

przyjmujemy - akceptujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń  

izobowiązujemy się do zawarcia umowy na tych warunkach. Akceptujemy bez zastrzeżeń 

załączonydo SIWZ wzór umowy (z załącznikami) – wraz z dokonanymi zmianami. 

6. Udzielimy Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres równy okresowi 

udzielonej gwarancji - liczony od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokołu odbioru. 

7. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 

uwzględnienia indywidualnych wniosków Zamawiającego dotyczących w/w usług. 

8. Termin płatności: 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT. 

9. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy całkowitą 

odpowiedzialnośćza działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 

10. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna sięwraz z upływem terminu składania ofert. 
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11.  Nr konta bankowego (rachunku) Wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata za 

fakturę oraznazwa banku:…………………………………………………………........ 

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

12. Wykonawca jest: 

1) Mikroprzedsiębiorstwem   TAK  NIE 

2) małym przedsiębiorstwem   TAK  NIE 

3) średnim przedsiębiorstwem  TAK  NIE 

 

Proszę zaznaczyć. 

 

13. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje 

zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. 

14. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 

 i miejscuwyznaczonym przez Zamawiającego. 

15. Do niniejszej oferty dołączono, jako załączniki: 

1) Formularz nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzieleniezamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

2) Formularz nr 2 - Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierzapowierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi, 

3) Formularz Nr 3 – Opis bezwzględnie wymaganych parametrów technicznych  

i jakościowych Wykonawcy, 

4) Formularz Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej (art. 5 § 3) - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

5) Oświadczenie Wykonawcy o ilości wykonanych napraw ambulansów marki Mercedes 

oraz Volkswagen w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r. 

 

 

 

Miejscowość, data: …........................................ 

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

(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Proszę wpisać deklarowane okresy gwarancji w miesiącach  
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Formularz nr 1 

 

Zamawiający 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  

ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom 

Wykonawca: 

 

………………………………………………….…… 

 

………………………………………………….…… 

 

………………………………………………….…… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………….…… 

 

………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawado reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 (zwanej dalej Ustawą) 

 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

I SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr : RSPR -1 PN /2017 na:  

 , oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

12-22Ustawy. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 i pkt 8Ustawy. 

 

……………………………………………., data: ………………………… 

miejscowość 

 

………………………………………………… 

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawieart. ……...……. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art.24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 Ustawy). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………., data: ………………………… 

miejscowość 

 

 

 

………………………………………………… 

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Formularz nr 2 

 

 

………...……………….…… 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

 

INFORMACJA O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE 

WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM LUB 

WYKONANIUZAMÓWIENIA SIŁAMI WŁASNYMI 

 

Na  potrzeby postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego Nr RSPR -1 PN /2017 na: 

usługi w zakresie: przeglądów, napraw i konserwacji ambulansów sanitarnych Radomskiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego. 

 

 informuję, że (odpowiednie zaznaczyć): 

 Wykonamy całe zamówienie siłami własnymi. 

 Przy pomocy podwykonawców wykonamy następujące części zamówienia 

 

l.p. 
Opis części zamówienia, które Wykonawca  

zamierzapowierzyć podwykonawcom 
Firma podwykonawcy 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

  

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca wypełnia niniejsza tabelą 

 

 

 

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy całkowitą 

odpowiedzialnośćza działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców. 

 

 

……………………...     

(miejscowość, data)  

 

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

(pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)  
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Formularz nr 3 

Opis bezwzględnie wymaganego potencjału technicznego i jakościowego Wykonawcy: 
 

Opis wymagania technicznego 
Tak* Nie* 

Rodzaj dokumentu(ów) poświadczających 

spełnienie wymagania 

1 2 3 4 

Certyfikowane stanowisko napraw 

blacharsko – lakierniczych** 

   

Przeszkolony personel potwierdzony 

stosownym certyfikatem w zakresie: 

obsługi systemów klimatyzacji, 

diagnostyki komputerowej pojazdów marki 

Mercedes** 

   

Autoryzowany serwis systemu ogrzewania 

dodatkowego ambulansu WEBASTO** 

   

Całodobowa pomoc w zakresie holowania 

ambulansu, oraz przewozu pojazdu na 

lawecie 

  ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Marka, typ, nr rejestracyjny holownika oraz lawety  

Doświadczenie w naprawach ambulansów 

marek: Mercedes i Volkswagen 

  Oświadczenie z podaniem ilości napraw 

wykonanych w ciągu ostatniego roku. 

(minimum 30 napraw) 

Serwis mobilny – samochód z 

wyposażeniem warsztatowym 

  ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Marka, typ, nr rejestracyjny samochodu 

Wyposażenie diagnostyczne dla pojazdów 

marki Mercedes i Volkswagen** 

   

Minimum cztery stanowiska napraw 

mechanicznych 

  Oświadczenie z podaniem liczby stanowisk  

Ambulans zastępczy na warunkach 

opisanych w załączniku nr 2 do umowy** 

  Należy udokumentować liczbę ambulansów 

Serwis i przechowalnia ogumienia   Oświadczenie  

Myjnia samochodowa   Oświadczenie 

Stacja kontroli pojazdów**    

Całodobowe powiadamianie o awariach 

 

  Nazwisko oraz numer telefonu do 

całodobowego przyjmowania zgłoszeń o 

awariach 

…………..………………………………………………….. 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością   

( ISO lub równoważny) ** 
   

 

* wstawić TAK kolumna nr.2 lub NIE kolumna nr.3  

** wpisać nazwę uwierzytelniającego dokumentu w kolumnie nr 4 oraz dołączyć jego kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem 

(np. autoryzacja, certyfikat lub inny dokument potwierdzający potencjał techniczny wykonawcy w danym zakresie) 

 Zamawiający uzna ofertę za zgodną z SIWZ, jeżeli Wykonawca spełni wszystkie wyżej wymienione wymagania. 

………………………………… 
   (podpis osoby upoważnionej) 
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Formularz nr 4 

 

 

………...………………… 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr  RSPR -1 PN /2017 na: usługi w zakresie: 

przeglądów, napraw i konserwacji ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej* 

 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RSPR – 1 

PN/2017 po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, oświadczam/-

my, iż: (odpowiednie zaznaczyć/wypełnić) 

 

 

nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618  

i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29stycznia, 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, w skład, której wchodzą niżej wymienione podmioty: 

(podać nazwy i adresy firm) 
 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) …….……………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Miejscowość, data: …......................... 

 

 

 

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

(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy 

 lub osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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OŚWIADCZENIE 

 

przedmiot zamówienia: usługi w zakresie: przeglądów, napraw i konserwacji ambulansów 

sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

 

Nr sprawy: RSPR –1 PN/2017 

 

Nazwa wykonawcy       

………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres wykonawcy        

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

 

Miejscowość   …………………………………………… data …………………………....... 

 

Oświadczam, że w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r. wykonałem samodzielnie niżej 

wymienioną ilość napraw ambulansów marek: Volkswagen i Mercedes: 

 

Lp. Marka ambulansu Ilość napraw 

1 Ambulans marki Volkswagen  

2 Ambulans marki Mercedes  

  

 

 

 

 

 

 

                     ………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej) 
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      Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

-  1 str - 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   (OPZ) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.  

2. Zamówienie obejmuje: 

• wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i badań technicznych 

(rejestracyjnych),  

• wykonywanie napraw wynikających z ww. przeglądów, 

• wykonywanie napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych,  

w tym napraw blacharskich i lakierniczych, 

• wykonywanie bieżących konserwacji,  

• diagnostykę, w tym serwis ogumienia polegający na kontroli zużycia ogumienia  

i wymianie sezonowej opon zimowych na letnie i odwrotnie, przechowywanie oraz 

utylizację zużytych opon, 

• demontaż zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich 

utylizacja, 

• montaż nowych części, akcesoriów użytych do naprawy, 

• dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych, materiałów, olejów 

i płynów eksploatacyjnych, 

• serwis klimatyzacji oraz systemów ogrzewania ambulansu, 

• serwis instalacji, urządzeń elektronicznych i elektrycznych,  

• mycie i kosmetykę pojazdów ( naprawa i pranie tapicerki) oraz inne usługi niezbędne 

do zapewnienia właściwego wyglądu ambulansów, 

• usług wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych takich jak 

np.: naklejanie oznakowania ambulansu w postaci pasów, emblematów 

specjalistycznych, logo RSPR, napisów wykonanych z kolorowej folii 

samoprzylepnej, 

• montaż i bieżące utrzymanie wszelkiego rodzaju uchwytów, zabezpieczeń i instalacji 

związanych z użytkowaniem w ambulansach sprzętu medycznym i środkami 

łączności, 

• likwidacja szkód transportowych. 
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-2 str- 

 

Lp. 
Numer 

rejestracyjny 
Marka i model 

Rok 

produkcji 

Przebieg ambulansu 

do dn. 

28.02.2017 r. 

średnio 

na rok 

1.  WR 8501H Mercedes Sprinter 2009 387 000 35 000 

2.  WR 8502H Mercedes Sprinter 2009 311 000 60 000 

3.  WR 8503H Mercedes Sprinter 2009 278 000 50 000 

4.  WR 8504H Mercedes Sprinter 2009 439 000 55 000 

5.  WR 8505H Mercedes Sprinter 2009 440 000 50 000 

6.  WR 8506H Mercedes Sprinter 2009 400 000 70 000 

7.  WR 8507H Mercedes Sprinter 2009 401 000 50 000 

8.  WR 1576K Mercedes Sprinter 2010 251 000 60 000 

9.  WR 8714K Mercedes Sprinter 2011 240 000 50 000 

10.  WR 1099L Mercedes Sprinter 2011 250 000 50 000 

11.  WR 1873S Mercedes Sprinter 2014 79 000 40 000 

12.  WR 09767 Mercedes Sprinter 2000 615 000 5 000 

13.  WR 2991T Mercedes Sprinter 2015 80 000 55 000 

14.  WR 8666U Mercedes Sprinter 2016 20 000 40 000 

15.  WR 9666U Mercedes Sprinter 2016 20 000 40 000 

16.  WR 9825F Volkswagen Caddy 2008 147 000 25 000 

17.  WR 9826F Volkswagen Caddy 2008 116 000 12 000 

18.  WR 9827F Volkswagen Caddy 2008 112000 12 000 

19.  WR 9828F Volkswagen Crafter 2008 186 000 30 000 

20.  WR 1386E Volkswagen Crafter 2007 450 000 30 000 

21.  WR 1387E Volkswagen Crafter 2007 441 000 30 000 

22.  WR 1389E Volkswagen Crafter 2007 485 000 30 000 

 

 

* ilość i marka pojazdów może ulec zmianie 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA  / WZÓR / 

 

na zamówienie publiczne udzielone w trybie art. 39 „przetarg nieograniczony” 

ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004  (Dz. U. z 09.08.2013r, poz. 907). 

 

zawarta w dniu …………………………. w Radomiu pomiędzy:  

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, NIP  948-16-68-643 

tel./fax. (48) 362-48-47   

w imieniu, którego działają:  

 lek. med. Piotr Kowalski - Dyrektor   

zwany dalej Zamawiającym, a firmą  

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

którą reprezentuje:  

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

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …....……..  

zwaną dalej Wykonawcą.  

 

§ 1 

Przedmiotem umowy są usługi – w zakresie: przeglądów, napraw i konserwacji ambulansów 

sanitarnych należących do Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

w Radomiu.  

 

1. Umowa obowiązuje od …… 2017r. lub do wyczerpania wartości przedmiotu umowy tj. 

do kwoty zł (brutto). 

2. Wykaz samochodów należących do Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo za pisemnym potwierdzeniem włączenie lub 

wyłączenie z wykazu samochodów Zamawiającego, w takim wypadku Wykonawcy nie 

będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. 

 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości ………. zł 

brutto (słownie: ………………...................……..). 

2. Dostawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane naprawy i konserwacje. 

3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę oraz w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
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wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

adekwatnej zmianie, w oparciu o następujące zasady: 

a) Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia drugiej stronie umowy 

pisemnego wniosku zawierającego, co najmniej: oświadczenie o zmianie kosztów 

wykonania zamówienia, wyszczególnienie zmian kosztów, datę, od której następuje 

zmiana kosztów, określenie zmian stawek i przepisów mających wpływ na zmianę 

kosztów wykonania zamówienia. 

b) Wykonawca dołączy do wniosku kalkulację kosztów obejmującą, co najmniej: wykaz 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie z wykazaną wysokością zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób i związanych z tym danin 

publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenia społeczne bądź 

ubezpieczenie zdrowotne, będących konsekwencją zmian, ww. stanu prawnego, 

łączną kwotę zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. 

zmianami, mającymi wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

c) Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających 

adekwatność wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia do zmian ww. stanu 

prawnego oraz wpływ zmian tego stanu prawnego na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia przekazania żądania. Niedostarczenie ich 

przez Wykonawcę uważane będzie za odstąpienie od żądania podwyższenia 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

d) Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie od dnia złożenia wniosku, ale 

nie wcześniej niż od dnia powstania zmiany kosztów wykonania zamówienia z ww. 

przyczyn określonych w art. 142 ust. 5 pkt 2 i pkt 3 P.z.p. 

e) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w formie aneksu do 

umowy, w ciągu 14 dni od doręczenia dokumentów określonych w niniejszym 

punkcie: 1 i 2 i w ciągu 7 dni od doręczenia dokumentów wymienionych w niniejszym 

punkcie litera e.3. Podpisany aneks będzie podstawą wystawienia faktury ze 

zmienioną kwotą wynagrodzenia.  

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że serwis zlokalizowany jest w …………………………… przy  

ul. …………………...……..………., czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

od….……..…… do ……………….., w soboty od……….…..…... do……..……..…..  

2. Wykonawca oświadcza, że po otrzymaniu zlecenia zobowiązuje się bezzwłocznie 

przystąpić do naprawy lub przeglądu ambulansu oraz, że dołoży wszelkich starań do 

zminimalizowania czasu naprawy bądź przeglądu.. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii poza godzinami pracy serwisu 

na telefon serwisowy nr………………… ……………… W takim przypadku Wykonawca 

przystąpi niezwłocznie do naprawy w pierwszej godzinie pracy serwisu, zgodnie  

z zapisami umowy § 2 pkt 1 umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania w pierwszej kolejności do naprawy 

ambulanse Zamawiającego bez konieczności wcześniej rezerwacji terminu usługi.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów okresowych w ciągu jednego 

dnia roboczego. 
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6. Maksymalny czas naprawy mechanicznej nie może być dłuższy niż dwa dni robocze od 

daty otrzymania zlecenia.   

7. Przy poważniejszych naprawach ambulansu wymagających oczekiwania na dostawę 

części termin może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. 

8. Zakres naprawy oraz czas jej wykonania może ulec zmianie, gdy w trakcie naprawy 

ujawnią się inne wady w ambulansie wymagające naprawy. Zmiana zakresu i czasu 

naprawy wymaga zgody Zamawiającego. 

9. Wykonanie dodatkowych, niezgłoszonych czynności naprawczych powinno być 

skonsultowane i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

a) Zamawiający wyznacza swego przedstawiciela p. ……..…………………… do 

bezpośrednich kontaktów przy wykonywaniu umowy. 

b) Wykonawca wyznacza swego przedstawiciela p. ………………………… do 

bezpośrednich kontaktów przy wykonywaniu umowy.  

10. W przypadku braku obiektywnego uzasadnienia ponadnormatywnego wydłużenia czasu 

naprawy Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania kary umownej określonej  

w § 6 p.3.  

11. Części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte do realizacji przedmiotu umowy winny 

być nowe oraz posiadać wymagane przepisami prawa atesty. Na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca winien okazać zezwolenie od producenta na dopuszczenie danej części 

zamiennej czy materiału eksploatacyjnego do montażu lub użycia w pojeździe. 

12. O wyborze części zamiennych, podzespołów oryginalnych lub ich zamienników oraz 

części nieoryginalnych - decyduje Zamawiający  

13. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosować 

specjalistyczne urządzenia pomiarowo-diagnostyczne zalecane przez producentów 

pojazdów. 

14. Od momentu przejęcia przez osobę upoważnioną z ramienia Wykonawcy, Wykonawca 

przejmuje odpowiedzialność za przekazany ambulans oraz jego wyposażenie. 

15. Wykonawca naprawy jest zobowiązany do przekazania naprawionego ambulansu w stanie 

czystości i porządku oraz odpowiednio zakonserwowanego. 

 

§ 4 

1. Stawki określone w Załączniku nr 2 pozostają niezmienne w czasie trwania umowy.  

2. Podstawą ustalenia cen części zamiennych będą aktualne na dzień zakupu ceny  

w katalogach u dystrybutora części dla danej marki pojazdów (części zamienne oryginalne 

lub ich zamienniki), pomniejszone o zaoferowany przez Wykonawcę rabat.  

3. Strony ustalają, że podstawą przyjęcia faktury będzie prawidłowo wystawiona faktura 

podpisana przez upoważnione osoby.   

4. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury 

VAT. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
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§ 5 

1. Wykonawca udzieli, 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie usługi, natomiast gwarancja 

na wszystkie użyte do wykonywania usługi części zamienne będzie zgodna  

z gwarancją udzieloną przez producenta danej części. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru pojazdu z zakładu Wykonawcy, przez 

pracownika Zamawiającego. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zamawiającemu przysługuje wobec 

Wykonawcy roszczenie z tytułu rękojmi. 

4. Wykonawca po telefonicznym lub pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego  

 o stwierdzeniu wad w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wykona naprawę 

w ciągu dwóch nich roboczych od chwili uznania reklamacji. Wykonawca rozpatrzy 

zasadność reklamacji w ciągu nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania formalnego jej 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca zabezpieczy 

zastępczy ambulans, który udostępni Zamawiającemu nieodpłatnie do czasu ukończenia 

naprawy reklamacyjnej.   

6. W przypadku braku ambulansu zastępczego, o którym mowa w pkt 5 Zamawiający może 

wynająć ambulans od innego podmiotu obciążając kosztami wynajmu Wykonawcę.  

 

§ 6 

1. W przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiającemu będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 10% 

wartości przedmiotu umowy wskazanego w § 2 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia o umowy na skutek okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawcy będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 10 % 

wartości przedmiotu umowy Wskazanego w § 2 umowy. 

3. Z tytułu przekroczenia przez Wykonawcę terminu napraw wskazanego w § 3 pkt 10 

umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0, 1 % wartości umowy 

wskazanej w § 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

5. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych  

w ust. 4 Wykonawcy przysługuje prawo do zapłaty tylko za wykonane i przyjęte przez 

Zamawiającego usługi.  

6. W przypadku wystąpienia szkody po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

 

§ 7 

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 



36 
 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia i wskaże – zakres 

udostępnionych zasobów związanych z realizacja zamówienia oraz dostarczy status 

prawny tych wykonawców – dokumenty rejestrowe.     

2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie ·z 

wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

Wszelkie problemy i spory wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego 

rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

 

 

§10 

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący pod 

rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz.U z 2013r poz.217 ze zm) 

 

§11 

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie 

nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania 

zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisy ustawy Kodeks Cywilny, 

oraz inne przepisy wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

§12 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmianyw ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie 

a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, 

b) zmiany siedziby Wykonawcy, 

c) zmiany numeru konta Zamawiającego lub Wykonawcy, 

d)   zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej z urzędowych zmian w obowiązujących 

przepisach podatkowych tj. zmiana podatku VAT. 

3. Zmiany dokonane z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu poza sytuacjami 

wskazanymi powyżej są nieważne.  
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§13 

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

otrzymuje Zamawiający a drugi egzemplarz Wykonawca. 

 

§14 

Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta przetargowa wraz ze złożonymi 

oświadczeniami i dokumentami. 

 

 

 

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

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy     

 

Wykaz ambulansów Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

 

Lp. Numer rejestracyjny Marka i model 
Rok produkcji 

1.  WR 8501H Mercedes Sprinter 2009 

2.  WR 8502H Mercedes Sprinter 2009 

3.  WR 8503H Mercedes Sprinter 2009 

4.  WR 8504H Mercedes Sprinter 2009 

5.  WR 8505H Mercedes Sprinter 2009 

6.  WR 8506H Mercedes Sprinter 2009 

7.  WR 8507H Mercedes Sprinter 2009 

8.  WR 1576K Mercedes Sprinter 2010 

9.  WR 8714K Mercedes Sprinter 2011 

10.  WR 1099L Mercedes Sprinter 2011 

11.  WR 1873S Mercedes Sprinter 2014 

12.  WR 09767 Mercedes Sprinter 2000 

13.  WR 8666U Mercedes Sprinter 2016 

14.  WR 9666U Mercedes Sprinter 2016 

15.  WR 2991T Mercedes Sprinter 2015 

16.  WR 9825F Volkswagen Caddy 
2008 

 

17.  WR 9826F Volkswagen Caddy 2008 

18.  WR 9827F Volkswagen Caddy 2008 

19.  WR 9828F Volkswagen Crafter 2008 

20.  WR 1386E Volkswagen Crafter 2007 

21.  WR 1387E Volkswagen Crafter 2007 

22.  WR 1389E Volkswagen Crafter 2007 

 

 

* ilość i marka pojazdów może ulec zmianie 
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Załącznik nr 2 do umowy    

 

Porozumienie dot. użyczenia ambulansu zastępczego 

 

                                                                              § 1. 

1. Na mocy Umowy nr …………... Wykonawca na czas trwania prac serwisowych 

opisanych w §5 pkt 5 umowy użycza nieodpłatnie Zamawiającemu zastępczy ambulans 

sanitarny typu „C” spełniających wymagania polskie normy PN- EN 1789+A2: 2015-01 

bez specjalistycznego wyposażenia medycznego, kierowcy oraz paliwa. 

 

§2. 

1. Wydanie (zdanie) ambulansu i jego stan techniczny w chwili wydania (zdania) 

udokumentowane zostaje przez strony w protokóle zdawczo-odbiorczym. 

2. Zamawiający zobowiązuje się korzystać z użyczonego ambulansu zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz utrzymywać go we właściwym stanie technicznym. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy użyczonego ambulansu, 

natychmiast po zakończeniu naprawy serwisowanego pojazdu, w stanie niepogorszonym, 

z uwzględnieniem normalnego zużycia będącego następstwem jego prawidłowego 

używania. 

 

 

 

 

…………………………………    ……………………………… 

 Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


