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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 o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych  

200 000 euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759) zwanej dalej ”ustawą Pzp” oraz na 

podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej 

„SIWZ” mają zastosowanie przepisy w/w ustawy. 

 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji 

ambulansów Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przez stacje naprawy samochodów. 

2. Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” zawiera zakres usług, marki, 

modele oraz ilości ambulansów, rok produkcji, dotychczasowy przebieg w km, średni przebieg 

roczny w km, pojemność silnika w cm³, numer rejestracyjny samochodu. 

3. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego:     

 

RSPR – VIII –4PN/2012 

 

4. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

Kod CPV 50112000-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów. 

 

5. Rodzaj zamówienia – usługa. 

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

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego znajdującego się w Radomiu przy ul. Tochtermana 1. 

7. Serwis naprawczy samochodów winien być czynny, co najmniej 12 godzin dziennie w dni 

robocze i minimum 7 godzin w soboty.  

8. Serwis bezpośrednio po otrzymaniu zlecenia zobowiązany jest do bezzwłocznego przyjęcia 

ambulansu i przystąpienia do jego naprawy jak również dołożyć wszelkich starań do 

zminimalizowania czasu naprawy.  

9. Rozliczenie napraw wynikłych ze zdarzenia losowego objętego odrębną umową ubezpieczenia 

Zamawiającego, nastąpi na podstawie kosztorysu powypadkowego ubezpieczyciela.  

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

nr 1. 

11. W trakcie wykonywania przeglądów okresowych i obsługi technicznej, oprócz czynności 

zawartych w instrukcji obsługi dla danej marki i typu ambulansu, Wykonawca zobowiązany jest 

I. Nazwa (firmy) i adres Zamawiającego 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

III. Przedmiot zamówienia 
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przeprowadzić komputerowe badanie pojazdu na ścieżce diagnostycznej (badanie hamulców, 

amortyzatorów) z jednoczesnym załączeniem wydruków.  

12. Wykonanie innych napraw niż w/w w zakresie napraw karoserii i zabudowy ambulansu wg 

zlecenia Zamawiającego. 

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

14. 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.  

Zamawiający przez części zamienne rozumie – części zamienne o tej samej, jakości co 

komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze 

specyfikacją i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do 

produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego: przyjmuje się, 

że części są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane 

zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych 

pojazdów i są one tej samej, jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów oraz części 

zamienne, których producent zaświadczy, ze są one tej samej, jakości co komponenty, które są 

lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych, zgodnie z § 2 pkt. 21 oraz 

pkt. 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia 

określonych porozumień wertykalnych sektorze pojazdów samochodowych spoza zakazu 

porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. z 2010 r. nr 198 poz. 1315). 

15.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania usługi z części (materiałów) przez niego 

powierzonych. 

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

odpowiedzialność za przekazany ambulans oraz jego wyposażenie. 

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

czystości i porządku oraz odpowiednio zakonserwowanego. 

18.  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. 

19.  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. 

20.  Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy 

roszczenie z tytułu rękojmi. 

21. W przypadku awaryjnego uszkodzenia ambulansu ( reklamacja 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. 

22. Wszystkie usługi muszą być świadczone w stacji obsługi, wyposażonej, w co najmniej cztery 

stanowiska naprawcze oraz 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.  

 

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych 

 

  

 

Od dnia 01stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku. 

 

IV. Oferty częściowe 

V. Termin realizacji zamówienia 
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1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, szczegółowy wykaz wymagań zamawiającego zawarto w 

załączniki nr 6 do SIWZ 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których 

mowa w art. 24 ustawy. 

2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków określonych w pkt. 1: 

Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.  

1 ustawy: 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

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

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia nie 

później niż na dzień składania ofert. 

4. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy. 

5.  Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą na potwierdzenie 

wymagań zawartych w rozdziale VII SIWZ. 

6. Ocena spełnienia warunków, o których mowa wyżej zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca 

spełnia albo Wykonawca nie spełnia poszczególnych warunków. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożone 

dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, to Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy. 

 

 

 
 

1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ - oryginał oświadczenia podpisany 

przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy: 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące oświadczenia  

i dokumenty: 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

I.  

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
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a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 ustawy wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ – oryginał oświadczenia 

podpisany przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy – dla wszystkich Wykonawców; 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy;  

b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                             

w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

3) Kopia opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu 

prowadzonej działalności. 

 

2. Zasady składania ofert przez Wykonawców z miejscem zamieszkania lub siedzibą poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

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

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

a) pkt 1 ppkt 2) lit „b” niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty, wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:  

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

3. Udokumentowanie spełnienia wymagań opisanych w załączniku nr 6.  

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1) ppkt a), zastępuje je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem (oryginał nie jest wymagany) przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone  



Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
SIWZ – usługi w zakresie napraw i konserwacji ambulansów sanitarnych 

                Strona 7 z 25 

 

w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę 

lub osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 

 

 

 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie ze wzorem Załącznik nr 2 w SIWZ. 

2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz 

podpisana przez: 

a) osobę/-y wskazaną/-e w prowadzonych przez Sąd właściwych rejestrach lub; 

b) osobę/-y wymienioną/-e w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

lub; 

c) inną osobę legitymującą się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy 

udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej. 

4. Wymaga się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną 

ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż 

język polski, z uwzględnieniem zapisów rozdziału VII niniejszej SIWZ. 

7. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń 

obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 

polskim (tekst jednolity Dz. U. 2011r. Nr 43, poz. 224, ze zm.). 

8. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenia i formularze wg wzorów załączników: 

a) Załącznikiem nr 1 do SIWZ jest „Opis przedmiotu zamówienia”. 

b) Załącznikiem nr 2 do SIWZ jest „Formularz ofertowy” , który jest drukiem Zamawiającego 

do wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.  

c) Załącznikiem nr 3 do SIWZ jest „Wzór umowy”. 

d) Załącznikiem nr 4 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie art. 22 ust.1”, który jest 

do wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. 

e) Załącznikiem nr 5 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie art. 24 ust.1”, który jest 

do wykorzystania przez Wykonawców składających ofertę. 

f) Dokumenty uwierzytelniające posiadany potencjał techniczny wymieniony w złączniku nr 6 

g) Kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu 

prowadzonej działalności. 

9. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące nr NIP, REGON, adres internetowy 

(URL), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer fax. Zamawiający zamieszcza te informacje w 

Ogłoszeniu o Udzieleniu Zamówienia. 

10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 roku o „zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, ( tekst jednolity Dz. U.  

z 2003 roku Nr 153, poz. 1503 ze zmian.) co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać 

innym uczestnikom postępowania zgodnie z art.8 ust.3 ustawy, informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa” i załączyć, jako odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

Zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, informacji 

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia. 

VIII.    Termin związania ofertą 

 

IX.    Opis sposobu przygotowywania oferty 
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11. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osoby reprezentujące 

Wykonawcę lub jako kopia poświadczona notarialnie. 

12. Zaleca się, aby wszystkie podpisy złożone w ofercie były czytelne lub opatrzone imienną 

pieczątką osoby składającej podpis celem jej identyfikacji. 

13. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były 

parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną. 

14. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym 

opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

15. Oferta winna być złożona w zapieczętowanej lub inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie, 

który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert – 

zgodnie z art. 86 ust.1 i 2 ustawy – z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych 

przez Wykonawcę; 

16. Oferta winna być oznaczona następująco: 

 

 

Nazwa i pieczęć Oferenta 

 

Radomska Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu 

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1 

 

 

Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i 

konserwacji 

ambulansów Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

 

Znak sprawy: RSPR–VIII-4PN/2012 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED X2331.12.2012r. godz. 10:30 

 

 

 

  

a) Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli 

braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty. 

 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi 

być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu 

„ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty. 

18.  „WYCOFANIE OFERTY” z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

(oświadczenia) z napisem na kopercie „WYCOFANIE” według takich samych zasad jak 

wprowadzenie zmian. Do składanego oświadczenia należy dołączyć stosowny dokument 

potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy. 
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1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie I piętro (pok. nr 12), w siedzibie Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, (dotyczy również ofert 

dostarczanych pocztą kurierską) lub przesłać na adres Zamawiającego,  

2. Termin składania ofert upływa dnia 31.12.2012 roku do godz. 10:00 

Oferty wysyłane, które dotrą do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostaną 

zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

3. O złożeniu oferty po terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie.  

4. Każdej złożonej ofercie zostanie nadany numer identyfikacyjny.  

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.12.2012 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  

II piętro, pokój 13.  

6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

 

 

1. Część jawna 

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w obecności osób, które zechcą wziąć udział  

w ich otwarciu, gdzie podane zostaną podstawowe informacje: 

a) o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) o złożonych ofertach: 

- liczba ofert, 

- nazwy firmy, adresy wykonawców 

- ceny, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach 

Informacje, o których mowa w lit. a i b przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

2. Część niejawna 

a) W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje oceny kompletności oferty i spełnienia 

warunków formalnych. 

b) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

c) Zamawiający poprawia w tekście oferty: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

-  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). 

d) W dalszej części komisja przetargowa porównuje oferty zakwalifikowane, jako odpowiadające 

warunkom, z uwzględnieniem kryteriów określonych w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

e) Komisja przetargowa odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia że 

zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) oferta jest niezgodna z ustawą, 

2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, 

6) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

X.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

XI.     Tryb otwarcia ofert 
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poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

 

 

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 

2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z 2002 r. późniejszymi zmianami). W celu obliczenia 

ceny oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia (opłaty celne, wszystkie podatki, z wyodrębnieniem podatku od towarów 

i usług – VAT). 

2. Wszystkie wartości powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r., Nr 97, poz. 1050 

ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 

ze zm.). 

3. Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. Cena może być tylko jedna. Cenę należy podać w złotych polskich. 

Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie złotych 

polskich. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu Ofertowym ( Załącznik nr 2 do SIWZ) 

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. 

5. Cena części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych będzie zgodna  

z cennikami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi tj. wystawienia 

faktury VAT z uwzględnieniem stosownego rabatu podanego w ofercie. 

6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

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

zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych 

 i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca 

zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania 

umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców 

zagranicznych). 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

 

 

 

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 90%; 

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

do ceny na dzień wykonania usługi - waga 10%     

       

XII.     Opis sposobu obliczania cen  

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
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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  90% 

gdzie: 

Pc  –  ilość punktów przyznanych ofercie badanej, 

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

wszystkich ofert podlegających ocenie, 

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  

 

 
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. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie - Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamówienia kryteria 

wyboru. 

2. O wykluczeniu Wykonawców, o odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone 

w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej 

stronie internetowej www.pogotowie.radom.pl oraz w swojej siedzibie na „tablicy ogłoszeń”. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  

5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem. 

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

5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

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

przesłanki do unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy. 

XIV.   Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

 

II.  
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7. Warunkiem koniecznym, ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie 

Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów: 

- kopii Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku, gdy ofertę 

będzie składała osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – kserokopii 

umowy współpracy lub umowy konsorcjum (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) określającej  

w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron. 

8. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do 

reprezentowania Wykonawcy wymieniona (wymienione) w aktualnym odpisie właściwego 

rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 

pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem 

umowy od osoby (osób) wymienionej (wymienionych) w powyższym dokumencie – oryginał 

dokumentu lub kopia poświadczona notarialnie. 

 

 

 

 

 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszej SIWZ. 

2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 

Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy dotycząca zmiany zakresu przedmiotu umowy, 

pierwotnych warunków realizacji usług bądź skrócenia terminu trwania umowy, może nastąpić  

w formie pisemnej w postaci aneksu, w następujących przypadkach: 

a) kradzieży pojazdu objętego umową, 

b) wystąpienia całkowitej szkody w pojeździe, 

c) zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszej umowy, 

d) zaistnienie okoliczności, z przyczyn obiektywnych niezależnych od stron niniejszej umowy, 

które uniemożliwiałyby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień 

niniejszej umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, a w szczególności 

w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

 

 

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Pzp na 

podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

- odrzucenia oferty odwołującego. 

 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

XV.  Istotne postanowienia umowy 

 

III.  

XVI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

IV.  

XVII.  Postanowienia końcowe 

 

V.  
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  Zatwierdził: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Radom dnia, 21.12.2012 r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII.    Załączniki 

 

VI.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

1. Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.  

 

2. Zamówienie obejmuje: 

 wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i rejestracyjnych,  

 wykonywanie napraw wynikających z 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. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

O F E R T A 

 
na świadczenie usług w zakresie naprawy i konserwacji  

ambulansów sanitarnych  

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

 

1. Zamawiający 

 
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 

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 

 

 
2. Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................  

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

3. Siedziba Wykonawcy .......................................................................................................................... 

4. NIP ..........................................................; REGON ............................................................................ 

5. Tel./fax................................................................................................................................................. 

 

6. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym (znak sprawy: RSPR-VIII-4PN/2012) 

zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej.  

 

Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienie w oparciu o: 

 

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

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

2) Średni rabat w % na części zamienne, materiały eksploatacyjne, akcesoria 

gumowe…………………% (słownie…………………………..%) 

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

8. Serwis znajduje się w miejscowości …………..…………. czynny jest od poniedziałku do piątku  

w godzinach od ……….…. do …..………. w soboty w godzinach od ……..…… do …………....  

9. Serwis posiada wymaganą w specyfikacji ilość stanowisk naprawczych oraz diagnostycznych. 

10. Uznanie prawa zamawiającego do kontroli międzyoperacyjnej podczas naprawy i przeglądu 

ambulansu. 

11. Na wmontowane części zamienne udzielamy …………... miesięcznej gwarancji                         

(minimum 12 miesięcy) 

12. Termin płatności 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

13. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.  

14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.  

15. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany. 

16. Informujemy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia pisemnej 

umowy na warunkach przedstawionych w formularzu oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

17. Oferta zawiera ................................ kolejno ponumerowanych stron.  
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18. Załącznikami do oferty są:  

- .......................................................................  

- .......................................................................  

- .......................................................................  

- .......................................................................  

- ....................................................................... 

- .......................................................................  

  

 

 

…………………..dnia………....…..2012r. 

 

 

……...………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

UMOWA Nr 
na zamówienie publiczne udzielone 

w trybie art. 39 „przetarg nieograniczony” 

ustawy prawo zamówień publicznych 

z dnia 29.01.2004  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

zawarta w dniu ……… 2012 roku 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  

 mgr Beata Bieniek - Główny Księgowy    

 

zwany dalej Zamawiającym, a firmą  

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

którą reprezentuje:  

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

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

zwaną dalej Wykonawcą.  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie napraw bieżących i eksploatacyjnych ambulansów 

sanitarnych należących do Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 

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. 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 1 dnia roboczego. 

6. Przy poważniejszych naprawach ambulansu wymagających oczekiwania na dostawę części termin 

może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. 

7. 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. 

8. Wykonywanie dodatkowych, niezgłoszonych czynności naprawczych powinno być 

skonsultowane z upoważnionym przedstawicielem 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.  
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9. 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. 

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

nieoryginalnych - decyduje Zamawiający  

11. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosować specjalistyczne 

urządzenia pomiarowo-diagnostyczne zalecane przez producentów pojazdów. 

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

odpowiedzialność za przekazany ambulans oraz jego wyposażenie. 

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

czystości i porządku oraz odpowiednio zakonserwowanego. 

14. Wykonawca zabezpieczy zastępczy ambulans, który udostępni Zamawiającemu nieodpłatnie w 

przypadku napraw reklamacyjnych. 

§ 3 

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. Wykonawca wystawi fakturę niepóźnej niż 7 dni po wykonaniu usługi.  

5. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

§ 4 

1. Wykonawca udzieli, ………….… 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, wykona naprawę w ciągu 2 nich roboczych od chwili 

uznania reklamacji.  

5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może powierzyć 

usunięcie wad innej osobie na koszt Wykonawcy.  

§ 5 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego wypowiedzenia lub 

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez 

drugą stronę. 

3. 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.  

4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 

Wykonawcy przysługuje prawo do zapłaty tylko za wykonane i przyjęte przez Zamawiającego 

usługi.  

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

§ 7 

1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Spory, jakie mogą powstać, a których Strony nie będą w stanie rozwiązać polubownie, 

rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca działalności Wykonawcy.  
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§ 8 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze strony.  

 

 

 

……………………….      ………………………….. 
ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA                                                                                          
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Załącznik nr 1 do umowy     

Wykaz ambulansów  

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Lp. Numer rejestracyjny Marka i model 

1.  WR 8501H Mercedes Sprinter 

2.  WR 8502H Mercedes Sprinter 

3.  WR 8503H Mercedes Sprinter 

4.  WR 8504H Mercedes Sprinter 

5.  WR 8505H Mercedes Sprinter 

6.  WR 8506H Mercedes Sprinter 

7.  WR 8507H Mercedes Sprinter 

8.  WR 1576K Mercedes Sprinter 

9.  WR 8714K Mercedes Sprinter 

10.  WR 1099L Mercedes Sprinter 

11.  WR 09767 Mercedes Sprinter 

12.  WR 9825F Volkswagen Caddy 

13.  WR 9826F Volkswagen Caddy 

14.  WR 9827F Volkswagen Caddy 

15.  WR 9828F Volkswagen Crafter 

16.  WR 1386E Volkswagen Crafter 

17.  WR 1387E Volkswagen Crafter 

18.  WR 1389E Volkswagen Crafter 
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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 przy 

ambulansach sanitarnych Zamawiającego użycza Zamawiającemu zastępczy ambulans sanitarny 

typu „C”. 

                                                                                 

§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 odpowiada za szkody powstałe z jego winy umyślnej oraz spowodowane jego 

niedbalstwem lub lekkomyślnością. 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………    ……………………………… 

                     Wykonawca                                                                            Zamawiający 
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Załącznik nr 4 do SIWZ     

OŚWIADCZENIE  

 

w związku z art. 22 ust.1   

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 .), zwanej dalej „ustawą” 

 

My niżej podpisani 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa Wykonawcy:   .............................................................................................................. 

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

Adres Wykonawcy:    .............................................................................................................. 

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

 

Oświadczam(y), że spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

  

 

 

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

(miejscowość, data)                                          (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy) 

                                                                 

 

 

 



Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
SIWZ – usługi w zakresie napraw i konserwacji ambulansów sanitarnych 

               Strona 23 z 25 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE  

w związku z art. 24 ust.1    

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759.), zwanej dalej „ustawą” 

My niżej podpisani 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

 

Nazwa Wykonawcy:   .............................................................................................................. 

 

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

 

Adres Wykonawcy:    .............................................................................................................. 

 

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

 

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i, że nie jestem(eśmy). 

1. Wykonawcą, który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania, 

 1.2  Wykonawcą , z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie               

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 

wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 

umowy, 

2. Wykonawcą, w stosunku, do którego otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego, 

3. Wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, z przypadków, kiedy uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego 

organu, 
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4. Osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, 

5. Spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, 

6. Spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, 

7. Spółką komandytową lub spółką komandytowo – akcyjną, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

8. Osobą prawną, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

9. Podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

10. Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku;  

11. Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.  

 

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

 (miejscowość, data)                                                   (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)                                                                                                                            
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

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** 

   

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 marki              

Mercedes i Volkswagen 

  Oświadczenie z podaniem ilości napraw wykonanych w okresie od 01.12.2011 do 30.11.2012 

– minimum 30 napraw w ciągu roku. 

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   Numer telefonu – przyjmującego zgłoszenie ……………………………………………………………………………. 

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

** wpisać nazwę uwierzytelniającego dokumentu w kolumnie nr4 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. 

 


