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na dostawę dwóch fabrycznie nowych rok produkcji 2016
ambulansów sanitarnych typu C
dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
( tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 2164.)
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209 000 Euro.

KOD CPV : 34.11.41.21-3, 33.19.21.60-1

Radom, marzec 2016 r.
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I.

Nazwa (firmy) i adres Zamawiającego

Nazwa
Adres:
tel./fax.
adres e-mail:
strona internetowa:

II.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,
ul. Tochtermana 1,
26 – 600 Radom,
(48) 362–48–47,
pogotowie@pogotowie.radom.pl
www.pogotowie.radom.pl

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro , zgodnie z art. 11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ) zwanej dalej „ustawą".

III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: dostawa dwóch fabrycznie nowych rok produkcji 2016
ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią
SIWZ.
2. Rodzaj zamówienia publicznego: dostawa
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych rok
produkcji 2016 ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych
zgodnych z treścią SIWZ.
Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PNEN 1789+A1: 2011 typ ambulansu C (lub norm równoważnych) w zakresie odpowiednim
do przedmiotu prowadzonego postępowania. Każdy ambulans dostarczony będzie wraz
z noszami głównymi i transporterem do noszy.
3.2 Dostawa dwóch fabrycznie nowych ambulansów sanitarnego typu C zostanie
potwierdzona protokołem odbioru i fakturą.
4. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w „Formularzu
parametrów
wymaganych” (wymagane minimalne parametry techniczne oraz
parametry użytkowe przedmiotu zamówienia) zał. nr 2 do SIWZ.
5. Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw
gwarancyjnych pojazdu i wyposażenia na terenie Polski położony najbliżej siedziby
Zamawiającego.
6. Minimalny okres gwarancji na oferowane ambulanse sanitarne typu C od daty podpisania
protokołu odbioru, bez ograniczenia przebiegu, wynosi 24 miesiące.
7. Minimalny okres gwarancji na nosze główne i transporter do noszy /wyposażenie
zamontowane w ambulansie/ wynosi 24 miesiące.
8. Minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia 120 miesięcy.
9. Minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą 36 miesięcy.
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10. Termin wszystkich gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania kompletnych
ambulansów.
11. Wykonawca zobowiązany jest do instruktażu personelu medycznego w zakresie działania
obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego przy przekazywaniu
ambulansów oraz do przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie
obsług technicznych, eksploatacji i napraw, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
12. Wykonawca zobowiązuje się do montażu w ambulansach sprzętu i aparatury
medycznej dostarczonej przez Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu
wspomagania dowodzenia /SWD/ składającego się m. in. z modułu GPS, drukarki wraz
z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą /stacją dokującą/ i przegubowym
uchwytem, bez utraty gwarancji producenta pojazdu. Zamawiający przewiduje montaż
ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu z Wykonawcą,
a montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji. Wykonawca zapewni
wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń
systemu SWD, PRM.
14. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać świadectwo homologacji wydane
na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.
24 października 2005 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych
i przyczep (Dz. U. z 2005 r. nr 238 poz. 2010 z późn. zmianami), na ambulans
sanitarny. Ambulans musi odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 32 poz. 262 z późn. zm.).
15. Po dostarczeniu ambulansów sanitarnych typu C wraz ze wszelkimi wymaganymi
dokumentami, Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie
procesu rejestracji ambulansu. W szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia
wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe, np. Wydział
Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ.
16. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
(CPV): 34.11.41.21-3, 33.19.21.60-1
17. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
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IV. Termin realizacji zamówienia
1. Wymagany termin realizacji - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego 2 dni przed, o terminie dostarczenia oferowanych
ambulansów sanitarnych typu C.
2. Zakończeniem realizacji zamówienia będzie podpisanie protokołu odbioru.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

V.
I.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający
nie
wyznacza
szczegółowego
warunku
w
tym
zakresie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : Zamawiający dokona oceny
spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz
z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą
,,spełnia/nie spełnia” (załącznik nr 5 do SIWZ).
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia ofert
na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów: - wykazu wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załącznikiem dowodów czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie - minimum trzech dostaw, których zakres merytoryczny odpowiada
przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 395 000,00 PLN każda, zgodnie
z zasadą ,,spełnia/nie spełnia”( załącznik nr 4 do SIWZ).
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie się posiadaniem co najmniej
jednego punktu serwisowego pojazdów w odległości max. 15 km od siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia ofert
na podstawie złożonego wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z zasadą ,,spełnia/nie spełnia”
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający
nie
wyznacza
szczegółowego
warunku
w
tym
zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia ofert
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na podstawie złożonego wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z zasadą ,,spełnia/nie spełnia” załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Zamawiający wykluczy z postępowania:
2.1. Wykonawców, w stosunku do których 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 przez
likwidację majątku upadłego;
2.2. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
2.3. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.4. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
2.5. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.6. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.7. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
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przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.8. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
2.9. 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.
2.10.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.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
3.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;
3.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
3.3. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3.4. należąc do tej samej grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji
pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający
przewidział taką możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu,
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja
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zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz
naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się
do ich naprawienia.
4. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne
z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 ustawy pzp .
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy z dokumentów lub oświadczeń złożonych przez
Wykonawcę wynikać będzie
uprawnienie do wykonywania czynności niezbędnych do
zrealizowania zamówienia.
7. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu
o złożone wraz z ofertą dokumenty - oświadczenia o których mowa w sekcji. VI wg formuły
,,spełnia bądź nie spełnia”.
8.

Nie złożenie przez Wykonawcę wskazanych dokumentów, bądź złożenie ich w niewłaściwej
formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Pzp.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać
następujące dokumenty:
1. wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wypełniony formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ.
3. Wypełniony formularz parametrów wymaganych –załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Wypełniony formularz parametrów punktowanych –załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Świadectwa homologacji na oferowane ambulanse sanitarne typu C- kopie.
6. wykaz zrealizowanych minimum trzech dostaw wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 4
do SIWZ.
7. Oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1, wg załączonego druku– załącznik nr5 do SIWZ.
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ.
9. Akceptacja projektu umowy wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 7 do SIWZ
10. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , 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 dopuszczenia do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert),
11. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
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12.

13.

14.
15.

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 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),
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku , innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust.2
pkt 5 ustawy pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz.331,
z późn. zm.) – załącznik nr 8 do SIWZ.
Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminem składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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. 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.-załącznik nr 9 do SIWZ.
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.

Uwaga:
Jeżeli Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa zgodnie z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (D. U. z 2013,
Poz.231) w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane – zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust.
1: składa dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z uiszczeniem podatków , opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ,że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VII. Termin związania ofertą.
II.
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.
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VIII.
III.

Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie ze SIWZ.
2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie,
zawierać spis treści 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. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w sposób
uniemożliwiający dekompletację i posiadały ponumerowane strony oferty.
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.
7. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenia i formularze wg wzorów załączników:
a) Załącznik nr 1 do SIWZ jest „Formularz ofertowy”
b) Załącznik nr 1 A do oferty ,, „Formularz cenowy”
c) Załącznik nr 2 do SIWZ-Wypełniony formularz parametrów wymaganych ,
d) Załącznik nr 3 do SIWZ -Wypełniony formularz parametrów punktowanych
e) Załącznik nr 4 do SIWZ -Wykaz dostaw
f) Załącznik nr 5 do SIWZ , jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy
pzp”,
g) Załącznik nr 6 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp”
h) Załącznik nr 7 do SIWZ akceptacja projektu umowy ”
i) Załącznik nr 8 do SIWZ formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
pzp”,
j) Załącznik nr 9 do SIWZ jest formularz o nazwie,, Zobowiązanie ‘’
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesienie do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców
ubiegających się o zmówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1- ust.2a Ustawy Prawo zamówień publicznych
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
„Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
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9. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące nr NIP, REGON, adres internetowy
(URL), adres poczty elektronicznej (e-mail). Zamawiający zamieszcza te informacje w Ogłoszeniu
o Udzieleniu Zamówienia.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
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 ustawy – z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez
Wykonawcę;
16. Oferta winna być opisana następująco:

Nazwa Wykonawcy
adres Wykonawcy
,,Dostawa - dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C
dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego”
Znak sprawy: RSPR – 3 PN/2016
NIE OTWIERAĆ PRZED 13.04.2016 r. 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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IX.
IV.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

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 13.04.2016 r. 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. Zgodnie z art. 84 pzp : ,,w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca
ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania”.
5. Każdej złożonej ofercie zostanie nadany numer identyfikacyjny.
6. Otwarcie ofert nastąpi: dnia 13.04.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego II
piętro, pokój 13.
7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

X. Tryb otwarcia ofert.
V.
1. Część jawna
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w obecności osób, które zechcą wziąć udział
w ich otwarciu.
Podczas otwarcia ofert podaje się:
- nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny,
terminy wykonania zamówienia , warunki płatności zawartych w ofertach.
Informacje, o których mowa powyżej 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.
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XI.
VI.

Opis sposobu obliczania cen

1. Wszelkie informacje finansowe muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie.
2. 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.
3. 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 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”.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
1.2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją,
1.3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione,
1.4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Kryteria oceny ofert:
Kryterium cena znaczenie - 75 %
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych/cena oferty
ocenianej) x 100 pkt
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt, a pozostałe oferty
proporcjonalnie mniej.
Kryterium parametry techniczne ambulansu znaczenie - 25 %
Ocena ofert nastąpi zgodnie z załącznikiem nr 3 „formularz parametrów punktowanych”.
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej / najwyższa
liczba punktów przyznanych ofercie nieodrzuconej) x 100 pkt
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt, a pozostałe oferty
proporcjonalnie mniej.
3. Punkty przyznane ofertom w każdym z kryteriów zostaną przemnożone przez
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znaczenie danego kryterium, a następnie zsumowane.
4. Oferta z najwyższą sumą punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą sumę punktów, Zamawiający wybierze
ofertę z niższą ceną.
XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie:
VII. - pisemnej,
- faksem,
- drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie
SIWZ. We wniosku należy podać:
a) nazwę i adres Wykonawcy,
b) nr telefonu i faksu, e-mail,
c) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania.
4. SIWZ
można
także
odebrać
w
siedzibie
Zamawiającego:
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Tochtermana 1,
w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając
zapotrzebowanie na adres: pogotowie@pogotowie.radom.pl
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieści na swojej stronie internetowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej.
9. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
lek. med. Piotr Kowalski – Dyrektor RSPR
e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
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XIV.

Istotne postanowienia umowy

VIII.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ.
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

XV.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. IX.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy( art. 180 ust. 1 pzp.)
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności ( art.180 ust.2 pzp) :
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się , iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią, odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2 -tj. jeżeli zamawiający lub
wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub droga
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności , o których mowa w punkcie powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art.180 ust.2 .

XVI.
1.
2.
3.

Postanowienia końcowe

X.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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XVII.

Załączniki

XI.
Załącznik
nr 1 do SIWZ -„Formularz ofertowy”
Załącznik nr 1 A -„Formularz cenowy”
Załącznik nr 2 do SIWZ-Wypełniony formularz parametrów wymaganych
Załącznik nr 3 do SIWZ-Wypełniony formularz parametrów punktowanych
Załącznik nr 4 do SIWZ -Wykaz dostaw
Załącznik nr 5 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy pzp”,
Załącznik nr 6 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp”
Załącznik nr 7 do SIWZ jest formularz o nazwie „ projekt umowy ” ,
Załącznik nr 8 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp”,
Załącznik nr 9 do SIWZ jest formularz o nazwie,, Zobowiązanie
Zatwierdził:

Radom, marzec 2016r.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
.............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
w postępowaniu na dostawę dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C o parametrach
technicznych zgodnych z treścią SIWZ, znak sprawy:RSPR-3PN/2016

1. Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa: ......................................................................................................................................
………………………………………………………………………..……………………….
Siedziba: …...............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..…….
Adres poczty elektronicznej: ...................................................................................................
Strona internetowa: ………..................................................
Numer telefonu: ...............................................................
Numer faksu:
...............................................................
Numer REGON: ................................................................
Numer NIP:
................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom
tel. 48 /36-248-47, 48/36-263-89
www.pogotowie.radom.pl e-mail pogotowie@pogotowie.radom.pl

Nawiązując do ogłoszenia składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia na dostawę dwóch
fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych
zgodnych z treścią SIWZ.

Ambulans sanitarny typu C : Marka ……………………………, typ i model
…………………..….….....………………………………………….…………………………
Rok produkcji ….................. nazwa handlowa .......................................................................
wersja, wariant ..........................................................................................................................
(zgodnie ze świadectwem homologacji)

1. Oferujemy
- dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typu C w terminie ……………. tygodni
od dnia podpisania umowy.
2. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
uwzględnienia indywidualnych wniosków Zamawiającego dotyczących zabudowy
przedziału medycznego.
3. Termin płatności: 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.
4. Minimalny okres gwarancji na oferowane dwa ambulanse sanitarne typu C od daty
podpisania protokołu odbioru, bez ograniczenia przebiegu, wymagany: 24 miesiące,
deklarowany :……………... *
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5. Minimalny okres gwarancji / na nosze/ wyposażenie zamontowane w ambulansie,
wymagany: 24 miesiące, deklarowany :……………... *
6. Minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia: wymagany: 120 miesięcy
deklarowany ……………… *
7. Minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą: wymagany 36 miesięcy: deklarowany
……………….*
* Proszę wpisać deklarowane okresy gwarancji w miesiącach

……………. …………………………….
pieczęć i podpis czytelny osoby upoważnionej Wykonawcy
do złożenia oferty

…………………..
miejscowość i data
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Załącznik Nr 1A do SIWZ
………………………………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

FORMULARZ CENOWY
Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C
o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ, znak sprawy: RSPR-3PN/2016

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość Wartość netto Podatek VAT
Wartość
( PLN)
Stawka Kwota brutto
(PLN)
1. Fabrycznie nowy (rok
2szt
produkcji 2016) ambulans
sanitarny typu C
o parametrach technicznych
zgodnych
z treścią SIWZ.
2.

Nosze główne

2 szt

3.

Transporter noszy głównych

2 szt

R A Z E M:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.

..............................................................
(miejscowość i data)

…………………………………………………………….
(pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej/ Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016)
ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ
znak sprawy: RSPR-3PN/2016

Marka, model, typ oferowanego pojazdu bazowego:
………………………………………………………….

Parametry wymagane

TAK/NIE*

Parametr oferowany*

1. NADWOZIE
- typ furgon częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t.
- kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze
fotele z tapicerką ze sztucznej skóry, z
podłokietnikami, z regulowanymi na wysokość
zagłówkami, fotel kierowcy regulowany,
- Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm
po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x
wysokość) 3250 x 1700 x 1850,
- Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne,
włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.
- Ściany boczne przedziału medycznego mają być
przystosowane do dodatkowego wyposażenia.
- Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami
przesuwnymi dostępny z zewnątrz pojazdu
z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych
10l, krzesełka kardiologicznego, noszy
podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski
ortopedycznej dla dorosłych.
- drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną
szybą (drzwi do przedziału medycznego), z
elektrycznym systemem wspomagania ich
domykania
- drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby
(drzwi do przedziału ładunkowego),
z elektrycznym systemem wspomagania ich
domykania,
- drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta
min. 260o ,
- stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak
ochronny,
- stopień wejściowy do przedziału medycznego
wewnętrzny stały ,
- lakier w kolorze białym,
Do oferty należy dołączyć certyfikat zgodności
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z normą PN-EN 1789 w zakresie ambulansu typu C
wystawiony dla oferowanej marki i modelu ambulansu
przez jednostkę notyfikującą
2. SILNIK
- z zapłonem samoczynnym,
- moc silnika min. 160 KM, max. moment obrotowy
nie mniejszy niż 400Nm
- napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha
- spełniający wymagania normy EURO 6
3. ZESPÓŁ NAPĘDOWY
- skrzynia biegów automatyczna
- napęd na koła przednie lub tylne
4. ZAWIESZENIE
- zawieszenie wzmocnione tj. fabrycznie wzmocnione
stabilizatory osi przedniej i tylnej, wzmocnione
amortyzatory, gwarantujące dobrą przyczepność
kół do nawierzchni, stabilność
i manewrowość w trudnym terenie oraz
zapewniające odpowiedni komfort .
5. UKŁAD HAMULCOWY
- ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania,
- z systemem zapobiegającym blokadzie kół
w trakcie hamowania np. ABS ,
- z systemem stabilizującym tor jazdy
np. ESP ,
- z systemem zapobiegającym poślizgowi kół
w trakcie ruszania np. ASR,
- z systemem wspomagania nagłego hamowania np.
BAS, BA,
- z systemem wspomagania ruszania „pod górę”,
- z trzecim światłem hamowania
6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- fabryczny alternator o wydajności minimum 190A,
- dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 95 Ah
(łącznie min. 190Ah)
7. WYPOSAŻENIE POJAZDU
- czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy
i pasażera ,
- centralny zamek we wszystkich drzwiach,
- autoalarm wyposażony w dwa piloty,
- dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie
podgrzewane i regulowane,
- reflektory przeciwmgielne przednie,
- szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem,
- ogrzewana szyba przednia,
- półka nad przednią szybą,
- sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierowcy,
- boczne światła pozycyjne,
- elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie
kierowcy,
- regulowana kolumna kierownicy w co najmniej
dwóch płaszczyznach,
- czujnik deszczu,
- wskaźnik temperatury zewnętrznej,
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- uchwyty wejściowe dla kierowcy i pasażera,
- niezależny od pracy silnika system ogrzewania
kabiny kierowcy umożliwiający dodatkowo ogrzanie
silnika do właściwej temperatury pracy przed
uruchomieniem pojazdu,
- klimatyzacja kabiny kierowcy,
II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA,
KLIMATYZACJA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nagrzewnica w przedziale medycznym
wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik,
umożliwiająca wykorzystanie fabrycznego
niezależnego od pracy silnika ogrzewania
postojowego do ogrzewania przedziału
medycznego;
- ogrzewanie przedziału medycznego możliwe
zarówno przy włączonym jak i wyłączonym
silniku pojazdu,
- ogrzewanie przedziału medycznego
z możliwością ustawienia temperatury i
termostatem (podać markę i model
nagrzewnicy)
Postojowe – grzejnik elektryczny
z możliwością ustawienia temperatury
termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8
kW zasilany z sieci 230 V (podać markę
i model urządzenia)
Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia
silnika dodatkowe ogrzewanie powietrzne
przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW
z możliwością ustawienia temperatury i
termostatem (proszę podać markę
i model urządzenia),
Wentylacja mechaniczna, nawiewno –
wywiewna, zapewniająca prawidłową
wentylację przedziału medycznego
i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy
na godzinę w czasie postoju (proszę podać
markę, model
i wydajność w m3/h),
Otwierany szyber - dach fabrycznie
przystosowany do pełnienia funkcji wyjścia
ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 800
mm x 500 mm, (proszę podać markę, model i
wymiary dostępnego wyjścia ewakuacyjnego).
Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny
kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja
dwuparownikowa).
Nawiew zimnego powietrza do przedziału
medycznego przez urządzenie uzdatniające
wydmuchiwane powietrze. Uzdatnianie
powietrza ma polegać na zmniejszeniu poziomu
bakterii, wirusów, zarodników, pleśni np.
poprzez system promieniowej jonizacji
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1.

2.

3.

katalitycznej (opisać oferowane rozwiązanie,
urządzenie)
III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji:
1. minimum trzy gniazda poboru prądu w
przedziale medycznym zasilane z gniazda
umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe
ma być zamontowana wizualna sygnalizacja
informująca o podłączeniu ambulansu do
sieci 230V),
2. kabel zasilający o długości min. 10m,
3. zabezpieczenie przed uruchomieniem
silnika przy podłączonym zasilaniu 230V,
4. wyłącznik przeciwporażeniowy,
5. automatyczna ładowarka służąca do
ładowania dwóch fabrycznych
akumulatorów działająca przy podłączonej
instalacji 230V (podać markę i model oraz
parametry techniczne)
Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie
przedziału medycznego:
1. powinna posiadać co najmniej 4 gniazda
12V zabezpieczone przed zabrudzeniem,
zalaniem, wyposażone we wtyki poboru
prądu umiejscowione na lewej ścianie,
2. powinna posiadać minimum 6 punktów
oświetlenia rozproszonego,
3. powinna posiadać minimum 2 punkty
oświetlenia halogenowego z regulacją kąta
umieszczone nad noszami,
4. oświetlenie halogenowe blatu roboczego –
minimum 1 punkt,
Przedział medyczny ma być wyposażony w
zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu
obrotowym) panel sterujący o minimalnych
właściwościach:
1. informujący o temperaturze w przedziale
medycznym oraz na zewnątrz pojazdu
2. z funkcją zegara (aktualny czas)
i kalendarza (dzień, data)
3. informujący o temperaturze wewnątrz
termoboxu
4. sterujący oświetleniem przedziału
medycznego
5. sterujący systemem wentylacji przedziału
medycznego
6. zarządzający system ogrzewania przedziału
medycznego
i klimatyzacji przedziału medycznego z
funkcją automatycznego utrzymania zadanej
temperatury
Panel sterujący z wysoko kontrastowym
(rozdzielczość co najmniej 800x400 pixeli podać) kolorowym (min. 260 tys. kolorów Strona 23 z 38
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4.

1.

2.
3.
4.

podać wartość oferowaną) wyświetlaczem
dotykowym (typu touchscreen)
zapewniającym dobrą widoczność (o
wymiarach min. 90x150 mm – podać wartość
oferowaną)
Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel
sterujący
1. informujący kierowcę o działaniu reflektorów
zewnętrznych
2. informujący kierowcę o braku możliwości
uruchomienia pojazdu
z powodu podłączeniu ambulansu do sieci
230 V
3. informujący kierowcę o braku możliwości
uruchomienia pojazdu
z powodu otwartych drzwi między
przedziałem medycznym a kabiną kierowcy
4. informujący kierowcę o poziomie
naładowania akumulatora samochodu
bazowego i akumulatora dodatkowego
5. ostrzegający kierowcę (sygnalizacja
dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora
samochodu bazowego i akumulatora
dodatkowego
6. sterujący pracą dodatkowych sygnałów
dźwiękowych (awaryjnych)
Panel sterujący z wysoko kontrastowym
(rozdzielczość co najmniej 800x400 pixeli podać) kolorowym (min. 260 tys. kolorów podać wartość oferowaną) wyświetlaczem
dotykowym (typu touchscreen)
zapewniającym dobrą widoczność (o
wymiarach min. 90x150 mm – podać wartość
oferowaną)
IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO –
DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
W przedniej części dachu pojazdu
zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja
świetlna typu LED, wyposażona w dwa
reflektory typu LED do oświetlania przedpola
pojazdu oraz napis z układów LED
„AMBULANS”.
Sygnalizacja świetlna (wraz
z reflektorami i napisem „AMBULANS”) ma
być wbudowana w nadwozie pojazdu
(zespolona
z nadwoziem) tworząc jedną bryłę.
Podać markę i model oraz załączyć
homologację.
Na wysokości podszybia 2 lampy pulsacyjne
barwy niebieskiej typu LED
Dodatkowe lampy pulsacyjne barwy
niebieskiej typu LED na błotnikach.
W tylnej części pojazdu zintegrowane z
nadwoziem, połączone w jeden moduł
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niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED
Sygnalizacja świetlna musi być wbudowana w
nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem)
tworząc jedną bryłę. Podać markę i model oraz
załączyć homologację.
5.
Sygnał dźwiękowy modulowany
o mocy min. 100 W z możliwością podawania
komunikatów głosem zgodny z
obowiązującymi przepisami – głośnik
zamontowany w pasie przednim. Zmiana
modulacji sygnałów poprzez przycisk w
kierownicy.
6.
Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej
realizowane przez jeden główny włącznik
umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym
miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.
Możliwość włączenia tylko sygnalizacji
świetlnej.
7.
Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne)
pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do
pracy ciągłej – podać markę i model.
8.
Oznakowanie pojazdu zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
18.10.2010 r. ( Dz. U nr 209 poz. 1382)
w sprawie oznaczenia systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego oraz wymagań z
zakresie umundurowania członków Zespołów
Ratownictwa Medycznego
9.
Dodatkowe migacze, typu LED zamontowane
w tylnej górnej części nadwozia pojazdu.
V. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI
1.

2.

Na dachu pojazdu antena radiotelefonu
spełniająca następującej wymogi:
- zakres częstotliwości -168-170 MHz,
- współczynnik fali stojącej maximum -1,6,
- polaryzacja pionowa,
- charakterystyka promieniowania –dookólna,
- odporność na działanie wiatru min. 55 m/s.
Antena typu 3089/1 lub równoważna.
Instalacja niezbędna do zainstalowania
przewoźnego, cyfrowego radiotelefonu

Wewnętrzna łączność między kierowcą i
przedziałem dla pacjenta zgodna z norma PNEN 1789
VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY
1. Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona,
połączona szczelnie
z zabudową ścian.
2. Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem
sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na
środki dezynfekujące, w kolorze białym.
3. Na prawej ścianie dwa fotele obrotowe,
posiadające trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
3.
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem
i regulowanym oparciem pod plecami
(regulowany kąt oparcia – podać zakres
regulacji). Podać markę
i model fotela.
Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel
obrotowy w zakresie 360 stopni, ze składanym
do pionu siedziskiem, zagłówkiem
(regulowanym lub zintegrowanym),
bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz
regulowanym oparciem pod plecami
(regulowany kąt oparcia – podać zakres
regulacji). Podać markę i model oferowanego
fotela.
Przegroda między kabiną kierowcy
a przedziałem medycznym. Przegroda
zapewniająca możliwość oddzielenia obu
przedziałów oraz komunikację pomiędzy
personelem medycznym
a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w
drzwi przesuwane elektrycznie, sterowanie
zarówno
z przedziału medycznego jak i z kabiny
kierowcy (wymiary przejścia mierzone w
świetle: wysokość min. 180 cm, szerokość min.
40 cm – podać wartości oferowane) spełniające
normę PN- EN 1789.
Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej
i prawej):
- zestawy szafek i półek wykonanych
z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed
niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych
tam przedmiotów, z miejscem mocowania
wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna,
kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba
opatrunkowa,
- półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i
podświetleniem umożliwiającym podgląd na
umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co
najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2
szt.).
- na ścianie lewej zamykany schowek na środki
psychotropowe z cyfrowym zamkiem
szyfrowym.
Zabudowa meblowa na ścianie działowej:
- szafka z blatem roboczym wykończonym blachą
nierdzewną,
z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z
szufladami (min. 2 szt. szuflad)
- kosz na śmieci
- ampularium
Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt.
pojemników.
Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.
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10. Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami
do mocowania uchwytów dla następującego
sprzętu medycznego: defibrylator, respirator,
pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość
przesuwania wzdłuż osi pojazdu
tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu
medycznego wg uznania Zamawiającego w
trakcie eksploatacji.
11. Centralna instalacja tlenowa z zamontowanym
na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami
poboru typu AGA , manometrem ciśnienia
w instalacji oraz przełącznikiem butla/butla
(wybór butli z której ma być pobierany tlen);
sufitowy punkt poboru tlenu z przewodem i
maseczką pacjenta, z regulacją przepływu tlenu
przez przepływomierz ścienny zamontowany
obok fotela na ścianie prawej przedziału
medycznego; uchwyt na 2 szt. butli tlenowych
10 litrowych w zewnętrznym schowku,
2 szt. butli tlenowej 10l z reduktorami.
12. Podstawa (laweta) mechaniczna pod nosze
główne posiadająca przesuw boczny, możliwość
pochyłu o min. 10 stopni do pozycji
Trendelenburga
i antytrendelenburga z wysuwem na zewnątrz
pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na
lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i
deklarację zgodności). Zwolnienie mechanizmu
wysuwu lawety nie może odbywać się za
pomocą linki.
13. Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów
infuzyjnych.
14. Lodówka (pojemnik termoizolacyjny) zasilana z
sieci 12V umieszczona
w zabudowie meblowej, przeznaczona do
przewożenia leków wymagających niskich
temperatur przechowywania tj. ok. 5 st. C
VII. WYPOSAŻENIE POJAZDU
1.

2.

3.
4.

Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym,
młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania
pasów bezpieczeństwa, trójkąty ostrzegawcze
szt. 2
Czujniki cofania, kamera cofania +
umieszczony w kabinie kierowcy monitor w
formie lusterka wstecznego.
Radioodtwarzacz CD w kabinie kierowcy
Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu
pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem
rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji,
włączanie
i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny
kierowcy jak i z przedziału medycznego.
Reflektory typu LED.
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1.

NOSZE GŁÓWNE
(podać markę i model, załączyć folder)
przystosowane do prowadzenia reanimacji
wyposażone
w twardą płytę na całej długości pod materacem
umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych
funkcji;
nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia
pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji
zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia
oparcia pod plecami do 90 stopni;
rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca
odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki
piersiowej, ułożenie na wznak;
z zestawem zabezpieczających pacjenta pasów
szelkowych i poprzecznych,
o regulowanej długości mocowanych
bezpośrednio do ramy noszy;
z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży
służącej do transportu małych dzieci na noszach w
pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i
model, załączyć folder wraz z opisem oraz
potwierdzenie producenta o kompatybilności
z zaoferowanymi noszami transportowymi;
nosze muszą posiadać trwale oznakowane
najlepiej graficznie elementy związane z ich
obsługą;
ze składanymi poręczami bocznymi,
z rączkami do przenoszenia , z dodatkową parą
rączek służącą do przenoszenia pacjentów
bariatrycznych , ze składanym wieszakiem do
kroplówki
z możliwością wprowadzania noszy na transporter
przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
nosze muszą być zabezpieczone przed korozją
poprzez wykonanie ich
z odpowiedniego materiału lub poprzez
zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;
z cienkim nie sprężynującym materacem z
tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi,
brudu , przystosowanym do dezynfekcji ,
umożliwiającym ustawienie wszystkich
dostępnych pozycji transportowych;
wyposażone w prześcieradło jednorazowe do
noszy
z wycięciami na pasy
obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg
(podać obciążenie dopuszczalne w kg)
waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z
wymogami normy PN EN 1865-1 (podać wagę
noszy w kg);

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
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2.

TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH
(podać markę i model, załączyć folder)
z systemem składanego podwozia
umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek
transportera do/z ambulansu;
z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia
z noszami;
regulacja wysokości w min sześciu poziomach;
możliwość ustawienia pozycji drenażowych
(Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach
pochylenia);
wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm,
skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające
prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy
przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z
blokadą przednich kółek do jazdy na wprost;
kółka umożliwiające jazdę zarówno w
pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na
utwardzonych nawierzchniach na otwartych
przestrzeniach.
(podać średnicę kółek w mm);
min. dwa kółka wyposażone w hamulce
system mocowania transportera na podstawie musi
być zgodny z wymogami PN EN 1789;
dodatkowy system zabezpieczający przed
wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku
niepełnego rozłożenia i braku zablokowania
podwozia transportera; dodatkowy system
zabezpieczający przed złożeniem podwozia w
przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się
na podstawie a zwolniony jest mechanizm
składający podwozie
dodatkowa blokada podwozia zabezpieczająca
przed samoczynnym lub niekontrolowanym
złożeniem się i opadnięciem transportera w dół po
przypadkowym naciśnięciu lub pociągnięciu
mechanizmu zwalniającego
system serwisowy wskazujący konieczność
wykonania przeglądu okresowego uzależniony od
natężenia eksploatacyjnego zestawu
transportowego
obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230
kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg);
waga zestawu transportowego max. 51 kg (podać
wagę transportera w kg);
transporter musi posiadać trwale oznakowane
najlepiej graficznie elementy związane z jego
obsługą
transporter musi być zabezpieczony przed korozją
poprzez wykonanie go z odpowiedniego materiału
lub poprzez zabezpieczenie środkami

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

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

TAK

Uwaga: dla wyposażenia dodatkowego (ponad standardowego dla danego modelu) podać kody
producenta np. klimatyzacja kod XX00

………………………..
miejscowość, data

……………………………………………
pieczęć i podpis czytelny osoby upoważnionej/Wykonawcy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
………………………………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ PARAMETRÓW PUNKTOWANYCH
Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C
o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ
znak sprawy: RSPR-3PN/2016

Marka, model, typ oferowanego pojazdu bazowego:……………………....…………………….…………
Marka, model, typ oferowanych noszy: …………………………………………………………………….
Marka, model, typ oferowanego transportera: ………………………………………...…..………………..
Parametr punktowany

Punktacja

Silnik o pojemności powyżej 2200 cm3

Tak - 50 pkt.
Nie – 0 pkt

Asystent martwego punktu pomagający unikać
wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie
lewego lusterka bocznego i ostrzega kierowcę
sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi)

Tak - 10 pkt.
Nie – 0 pkt

System ostrzegający o możliwości kolizji (wizualne i
dźwiękowe ostrzeganie o zbyt małym odstępie od
innego pojazdu lub przeszkody z systemem
wspomagania nagłego hamowania)

Tak - 30 pkt.
Nie – 0 pkt

System automatycznego składania/rozkładnia
transportera przy załadunku/rozładunku transportera
do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek
czynności związanych ze zwalnianiem blokad,
wciskania przycisków itp.

Tak - 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

TAK/NIE
*

Parametr
oferowany*

* wypełnia Wykonawca

.................................................................................
(data i czytelny podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

………………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C
o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ
znak sprawy: RSPR-3PN/2016

Oświadczam/y, że Wykonawca wykonał (wykonuje) następujące dostawy:

Lp.

Przedmiot dostawy

Data wykonania /
Wartość dostawy
wykonywania
(... zł brutto )
dostawy

Odbiorca
(nazwa i adres
Zamawiającego)

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie.
Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw mogą być np. referencje, rekomendacje, listy polecające, opinie
itp. Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż dotyczą one przedstawionych w wykazie dostaw.

.................................................................................
data i podpis uprawnionej Wykonawcy
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

……………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015.poz.2164)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C
o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ
znak sprawy: RSPR-3PN/2016

Ja, niżej podpisany
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy; w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujące wspólnie
podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie)

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniam warunki ,
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;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejsce i data …...................................................................................................................................
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C
o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ
znak sprawy: RSPR-3PN/2016

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie przesłanek zawartych w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015.poz.2164)

...............................................
( data wystawienia)

…...........…...............….........................................................
pieczątka i podpis osoby uprawnionej Wykonawcy)

Strona 34 z 38

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
SIWZ - Dostawa – dwóch fabrycznie nowych / rok produkcji 2016 / ambulansów sanitarnych typu C dla RSPR

Załącznik Nr 7 do SIWZ
PROJEKT UMOWY …….. nr RSPR- 3PN /2016
zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta
Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000096809 , posiadającym numer identyfikacyjny NIP 9481668643, Regon 670206286
reprezentowaną przez:
- Dyrektora - lek. med. Piotra Kowalskiego
zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym ",
a...................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez :
……………………………
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”
§1
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.2164)o następującej treści:
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu
Dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C
o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ oraz zgodnie ze złożoną przez
Wykonawcę ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącą Załącznik
nr 1 do niniejszej umowy, zwanego w treści umowy „przedmiotem umowy”.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia:
1) wszelkie normy techniczne, jakościowe, homologacyjne,
2) wymagania dotyczące ambulansów sanitarnych typu C
wyszczególnione w SIWZ
stanowiącej integralną część niniejszej umowy jako Załącznik nr ….....
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy wymagane
odpowiednimi
przepisami
prawa
oraz
dysponuje
potencjałem
technicznym
i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §2 umowy,
w terminie do dnia ……………………
2. Wykonawca zobowiązuje się do montażu z ambulansach sprzętu medycznego i aparatury
medycznej dostarczonej przez Zamawiającego.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.
§4
Koszty transportu i odpowiedzialność za przedmiot umowy w czasie transportu spoczywają na
Wykonawcy.
§5
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę dwóch
fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C o parametrach
technicznych zgodnych z treścią SIWZ
kwotę netto : ....................................... złotych
słownie: ....................................................................................................................,
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kwotę brutto tj. wraz z podatkiem VAT,........................................ złotych
słownie:......................................................................................................................
2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze,
w szczególności podatki, cła według aktualnie obowiązujących przepisów.
3. Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega zmianie.
4. Cena, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT.
5. Podstawę do zapłaty ceny stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy .
§6
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy.
Okres gwarancji jest zgodny z ofertą Wykonawcy, począwszy od dnia odbioru przedmiotu umowy
przez Zamawiającego, stwierdzonego w protokole odbioru, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10%
wartości przedmiotu umowy brutto,
b) w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto,
za każdy dzień zwłoki.
2. Niezależnie od kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz
powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności
w formie pisemnej oraz z uwzględnieniem postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Strony przewidują następujące możliwości dokonania istotnych zmian w niniejszej umowie:
1) Zmiana terminu dostawy – podyktowana okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, pod
warunkiem ich uzasadnienia
2) Zmiany podyktowane zmianami wynikającymi z przepisów prawa.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa Zamówień Publicznych.
§11
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają właściwości sądu miejscowo
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 8 do SIWZ

……………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp
Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C
o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ
znak sprawy: RSPR-3PN/2016

W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
tekst jednolity ) oświadczam, że:
- nie należymy do grupy kapitałowej /*
- należymy do grupy kapitałowej, poniżej zamieszczamy listę przedsiębiorców należących do
tej samej grupy kapitałowej /*:
Lista podmiotów z grupy kapitałowej

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby

* / niepotrzebne skreślić
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

........................................................
data i czytelny podpis osoby upoważnionej/Wykonawcy
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Załącznik nr 9 SIWZ
ZOBOWIĄZANIE
Nazwa podmiotu :
…………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby :
……………………………………………………………………………………………….
Osoba uprawniona do reprezentacji
……………………………………………………………………….

Na podstawie art. 26 ust.2b Ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązuję się do
oddania n/w
Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
( wpisać podmiot oraz adres )

do dyspozycji n/w zasoby:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pt. :
Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansu sanitarnego typu C o parametrach technicznych zgodnych
z treścią SIWZ dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, znak sprawy:
RSPR-3PN/2016

.................................................................................
data i czytelny podpis osoby upoważnionej/Wykonawcy
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