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I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.1. Zamawiającym jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
NIP 554-22-27-553 REGON 092356159 tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostawa ambulansu w formie
leasingu operacyjnego”.
2.2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych na podstawie
przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

III.

INFORMACJE OGÓLNE
3.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. ), zwaną w dalszej części
„ustawą Pzp” oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
3.2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.
459), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
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3.3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy (art.
14 ust. 2 ustawy Pzp).
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
3.7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
3.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art.
151a ust. 1 ustawy Pzp.)
3.9. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych
(PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
3.10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.
3.11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2
ustawy Pzp).
3.12. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszystkich informacji, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
3.13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp).
3.14. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3.15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp.
3.16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu
(z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału
w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
3.17. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej.
3.18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3.18.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi lud dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu
do umowy lub ich zmian:
3.18.2. Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może być wyższa niż kwota, którą
Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zobowiązany jest zapłacić za dostawy lub usługi stanowiące
równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości
wynagrodzeń innych podwykonawców.
3.18.3. Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może
wykraczać poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3.18.4. Do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, w
terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy
podwykonawcy, o dokonaniu przez wykonawcę zapłaty za usługi lub dostawy
zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o
podwykonawstwo.
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3.18.5. Sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem, w
jaki wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
3.18.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest
wymagane, winno być wnoszone w jednej lub w kilku formach wskazanych w art.
148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodą Zamawiającego - również w formach
wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym zabezpieczenie w pieniądzu
winno nastąpić poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego poprzez potrącenia
z wynagrodzenia za częściowo wykonane usługi lub dostawy.
3.18.7. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w ust. 18.1
niniejszego Rozdziału, stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o
dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.
3.18.8. Zamawiający wskazuje termin 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu
umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
usługi lub dostawy, na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego do
projektu umowy lub projektu zmiany umowy,
3.18.9. Zamawiający wskazuje termin 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub zmiany umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, na zgłoszenie
pisemnego sprzeciwu Zamawiającego do umowy lub zmiany umowy.

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu typu C w formie leasingu operacyjnego
zwanych także w dalszej części „przedmiotem leasingu”.
4.1. CPV:
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

66114000-2 usługi leasingu.
34114121-3 karetki,
33100000-1 urządzenia medyczne

4.2.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w ramach leasingu operacyjnego ambulansu
typu C na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Koronowie o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami opisanymi w
załączniku nr 7 do SIWZ.
4.3.Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.
4.3.1. Zamawiający
wymaga
zaoferowania
fabrycznie
nowego,
wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2017 ambulansu drogowych
typu C z zabudową części medycznej, spełniających wymogi
zharmonizowanej polskiej normy PN EN 1789:A1/2011 lub równoważnej
wymaganej przez NFZ.
4.3.2. Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne
od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.
2012 poz. 1137 ze. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31
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grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2013 poz. 951), obowiązujących
norm PN EN 1789:A1/2011 dla środka transportu drogowego typu C oraz
PN-EN 1865 (wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego
do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych) lub
równoważne.
4.3.3. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału
medycznego oraz sprzętu medycznego zawiera załącznik nr 7 do SIWZ
stanowiący opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych
przedmiotu zamówienia.
4.3.4. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu
skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną),
wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji
typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów
wyposażenia lub części (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 407), Podsumowanie Badań
oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011 lub
równoważny.
4.3.5. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w
Polsce.
4.3.6. Sprzęt medyczny musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z
dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.).
4.3.7. Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty
dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania
określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.).
4.3.8. Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinny być nowe i
nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i
innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego
użytkowania.
4.3.9. Wykonawca zapewni dla oferowanych ambulansów pełny serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia
medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w
Autoryzowanej Stacji Obsługi.
4.3.10. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty
podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:
- mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu
kilometrów, na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu: mechaniczne,
elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie - bez wyłączeń obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i
fabryczne,
- powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące,
- perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesięcy,
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- na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne
bezpłatne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat, łącznie z
wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu
gwarancyjnego.
- Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie
gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta.
Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach
użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72
godzin.
- Szczegółowy opis parametrów technicznych i użytkowych ambulansu
zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
4.4. GWARANCJA
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru
ambulansu przez obydwie Strony umowy. W przypadku, gdy gwarancja
producenta nie będzie spełniać minimalnych warunków określonych powyżej,
wiążącą dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
4.4.2. Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości dostępu i przeprowadzenia
serwisu gwarancyjnego na terenie całej Polski.
4.4.3. Wykonawca zapewni dostępność do co najmniej jednej Autoryzowanej Stacji
Obsługi (ASO) Wykonawcy lub producenta samochodu w odległości nie większej
niż 40 km od siedziby Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Dworcowej 55,
86-010 Koronowo, na potwierdzenie czego Wykonawca przed podpisaniem
umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz ASO.
4.5. WARUNKI UBEZPIECZENIA KAŻDEGO SAMOCHODU
4.4.1.

Zamawiający dokona ubezpieczenia samochodów we własnym zakresie.

V.

WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU
a) rodzaj leasingu z opcją wykupu,
b) leasing w walucie – polski złoty,
c) okres leasingu – 36 miesięcy,
d) ilość rat leasingu – 35 równych, stałych, miesięcznych, zgodnie z harmonogramem
(koszt zagwarantowania stałej stopy procentowej powinien zostać wkalkulowany w
cenę oferty),
e) zapewnienie serwisu pojazdu w całym okresie umownym lub do limitu 200 000 km
(tj. zapewnienia serwisu w stacjach obsługi oraz do dokonywane na swój koszt
wszelkich czynności obsługi serwisowej i napraw samochodu z wyłączeniem
przypadków, w których konieczność wykonania czynności obsługi serwisowej lub
naprawy wynika z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Korzystający, a
także zapewnienia i ponoszenia kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych
samochodu – zgodnie z instrukcją obsługi) powinno zostać wkalkulowane w cenę
oferty,
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f) pierwsza rata płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedmiot
leasingu zostanie dostarczony i odebrany protokolarnie przez Zamawiającego, bez
zastrzeżeń,
g) opłata wstępna, stanowiąca nie więcej niż 30% wartości samochodu (przedmiotu
leasingu) nie jest traktowana jako rata.
h) pozostałe opłaty
i)

podatek VAT wyliczony według aktualnej stawki do każdej raty leasingowej,

j)

wartość wykupu przedmiotu leasingu: nie więcej niż 1% wartości samochodu,
zgodnie z ofertą Wykonawcy

k) ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW przez okres umowny – dokonuje
Zamawiający

VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1. Okres leasingu pojazdów: 35 miesięcy licząc od protokolarnego terminu odbioru bez
zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu.
6.2. Pierwsza rata płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedmiot leasingu
zostanie dostarczony i odebrany protokolarnie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń.
6.3. Dostawa samochodu musi być wliczona w cenę oferty.
6.4. Wymagany termin realizacji zamówienia. Termin dostawy ambulansu do dnia
20.12.2017 r. do siedziby Zamawiającego.

VII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY
WYKLUCZENIA,WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

7.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
7.1.1.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej
wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - nie dotyczy.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; - nie dotyczy.
c) zdolności technicznej lub zawodowej; - doświadczenie w realizacji
podobnych usług w ostatnich trzech latach przed dniem złożenia oferty a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w kwocie
300 000,00 zł netto (trzysta tysięcy złotych 00/100).
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7.1.2.

W celu wykazania posiadanego niezbędnego doświadczenia, o którym mowa w
pkt c) powyżej, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie – wykaz
zrealizowanych, podobnych usług w ostatnich trzech latach przed dniem złożenia
oferty , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w
kwocie 300 000,00 zł netto (trzysta tysięcy złotych 00/100) według wzoru, który
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte
wykonanie.

7.2. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.
7.2.4.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku,
do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
ustawy Pzp oraz Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w art. 22
ust. 1b Pzp.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z z 2017r.
poz. 1508 ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U.
2016r. poz. 2171 ze zm.);
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.

7.3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
7.3.1.

7.3.2.
7.3.3.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7.3.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
Do oferty, po wezwaniu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą ,Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie – wykaz
zrealizowanych, podobnych usług w ostatnich trzech latach przed dniem złożenia
oferty , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w
kwocie 300 000,00 zł netto (trzysta tysięcy złotych 00/100) według wzoru, który
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7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte
wykonanie.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 7.3.3.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość w
pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, zobowiązany jest do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu –wydruku z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 3.7, jeżeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz.
U. z 2017r. poz. 570 ).

7.4. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM.
7.4.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub
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7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.

7.4.7.

7.4.8.

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 1,
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.3.1.
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 6.3.7.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
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7.4.9.

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy
podwykonawców.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
8.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
8.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie, drogą elektroniczną (na adres : spzozkoronowo@o2.pl) lub za pomocą faksu nr
52 3822 353, z zastrzeżeniem oświadczeń i dokumentów, których formę określa
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126).
8.3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie ( na adres :
spzozkoronowo@o2.pl) lub za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony
potwierdza fakt jej otrzymania.
8.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
8.5. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z
wykonawcami jest Iwona Kuczkowska Tel. 52 3822 353

8.6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ.
8.6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ.
8.6.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.6.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.7.2, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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8.6.4.
8.6.5.
8.6.6.
8.6.7.

8.6.8.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 7.7.1.
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na własnej stronie
internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie
internetowej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji
zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
10.1.

XI.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do
składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania
ofert.

XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę, obejmującą dostawę
ambulansu w formie leasingu operacyjnego.
12.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
12.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
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12.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
12.5. Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentacji wykonawcy. Ewentualne pełnomocnictwo musi być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę .
12.6. Podpisy osób, o których mowa w ust. 5, muszą zostać złożone na każdej stronie druku
formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez wykonawcę na
potrzeby niniejszego przetargu.
12.7. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ i powinny być do niej dołączone wymagane dokumenty i oświadczenia wg
rozdziału VII SIWZ. Wykonawca winien wypełnić formularze wpisując cechy pojazdów,
które oferuje.
12.8. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w
kolejności przedstawionej w rozdziale VII SIWZ i spięte w sposób trwały.
12.9. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów,
muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby
podpisujące ofertę.
12.10. Oferta powinna być jednoznaczna.
12.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
12.11.1.Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11
pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie
z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia
łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa
lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania
poufności.
12.11.2.Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale
spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
12.11.3.Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
12.11.4.Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym
dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w
odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w ofercie należy zamieścić
stosowne odsyłacze.
12.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
12.13. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub
budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od wykonawcy
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
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12.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
12.15. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to:
a) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) każdy z wykonawców występujących wspólnie powinien nie podlegać
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Każdy z nich powinien
złożyć dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu.
12.16. W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z wykonawców składa dokumenty zgodnie z
zapisami rozdziału VII SIWZ.
12.17. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 11.15 niniejszego rozdziału
zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy
regulującej współpracę wykonawców.
12.18. Na potrzeby dokonania oceny ofert, oferta musi zawierać:
a) formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII SIWZ według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ,
c) oświadczenie – wykaz zrealizowanych, podobnych usług w ostatnich trzech latach
przed dniem złożenia oferty wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr
6 do SIWZ wraz z dowodami,
d) opis przedmiotu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ
e) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Składanie ofert
13.1.1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w
nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu
13.1.2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
13.1.3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres wykonawcy.
13.1.4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

OFERTA PRZETARGOWA
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„Dostawa ambulansu w formie leasingu”
uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19 października 2017 r. GODZ. 11.15.

13.1.5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Dworcowa 55, 86-010
Koronowo - sekretariat do dnia 19 października 2017 r. do godz. 11.00.
Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez wykonawcę przed
upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).
13.1.5.1.
W takiej sytuacji wykonawca musi pisemnie powiadomić
Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Takie
zawiadomienie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem
„zamiana” lub „wycofanie”.
13.1.5.2.
Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie wymaganiami
opisanymi w ust. 12.1.1.- 12.1.5.
13.1.5.3.
W przypadku złożenia przez wykonawcę kompletnej oferty zamiennej
(formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta
powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta
zamienna”.
13.1.5.4.
W przypadku, gdy wykonawca chce wykorzystać część dokumentów
ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej, należy o tym poinformować w
zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć
wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych
na każdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ..............” oraz spis
dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną
kompletną całość. Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek
„OFERTA ZAMIENNA (UZUPEŁNIENIA)”.
13.1.5.5.
Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z
ofertą zamienną. W przypadku rozbieżności lub niekompletności
Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd
dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą
odrzucone.
13.1.5.6.
Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również
oferty zamiennej.

13.2. Otwarcie ofert
13.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2017 r., o godz. 11.15 w siedzibie
Zamawiającego.
13.2.2. Otwarcie ofert jest jawne.
13.2.3. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:
a) kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie
będą otwierane),
b) oferty zamienne (uzupełnienia),
c) pozostałe oferty,
d) oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z ust. 12.1.6.. Rozdziału
XIII SIWZ nie będą otwierane.
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13.2.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.2.5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13.2.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie
internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
13.2.7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
14.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto dla całości zamówienia. Cena powinna
zawierać cenę ogółem brutto, cenę netto i kwotę podatku VAT. Wykonawca określi
również wysokość (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ):
a) opłaty wstępnej (wartość netto, kwota podatku VAT, cenę brutto),
b) wszystkich zsumowanych rat leasingu (wartość netto, kwota podatku VAT, cenę
brutto),
c) pozostałych opłat (wartość netto, kwota podatku VAT, cenę brutto),
d) wartości wykupu (wartość netto, kwota podatku VAT, cenę brutto),
e) całkowitego koszt leasingu za 1 pojazdu (wartość netto, kwota podatku VAT, cenę
brutto), oraz
14.2. Cena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następujących zmiennych:
a) wartość przedmiotu leasingu netto i brutto w PLN,
b) opłaty wstępnej brutto przedmiotu leasingu w PLN
c) wszystkie raty leasingowe brutto przedmiotu leasingu w PLN
d) pozostałych opłat brutto przedmiotu leasingu w PLN
e) opłata końcowa (wykup przedmiotu leasingu) wyrażona w stosunku do wartości
netto/brutto przedmiotu leasingu w PLN
f) Suma brutto wszystkich opłat (cena oferty) w PLN = opłata wstępna brutto + raty
leasingu brutto + pozostałe opłaty brutto + opłata końcowa brutto.
14.3. Cena winna być określona w formie cyfrowej i słownie do dwóch miejsc po przecinku
w PLN.
14.4. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
14.5. Wykonawca ma obowiązek uzyskać dodatkowe informacje konieczne i przydatne do
wyceny zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
zamówienia.
14.6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą będą odbywać się w
złotych polskich.
14.7. Cena zawiera wszystkie elementy wyceny wyszczególnione w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ
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14.8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie wykonawcy. Należy
przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.).
XV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
15.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia (dostawę wszystkich
samochodów w formie leasingu operacyjnego) decydować będzie przedstawione niżej
kryterium i przypisane im maksymalne ilości punktów.
15.2. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie
do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:
a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
b) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
15.3. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę
oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
15.4. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
15.5. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
a) łączna cena brutto zamówienia – 60%
b) oceny dodatkowych parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego
ambulansu z wyposażeniem – 30%
c) czasu reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej sanitarnej - 10%
15.6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium:
SPOSÓB OCENY KRYTERIUM
1. Przeliczenie w kryterium „ceny“
Najniższa cena spośród nie odrzuconych ofert
PKT = ---------------------------------------------------------Cena oferty badanej

x 100 x 60%

1. Przeliczenie w kryterium „oceny dodatkowych parametrów
technicznych i funkcjonalnych oferowanego ambulansu z wyposażeniem“
Ilość pkt przyznana badanej ofercie wg danych dotyczących
dodatkowych oferowanych parametrów z wypełnionego Zał. 7 do SIWZ

PKT = --------------------------------------------------------------------------- x 100 x 30%
Max ilość pkt spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących
dodatkowych oferowanych parametrów z wypełnionego Zał. 7 do SIWZ
4. Przeliczenie w kryterium „czasu reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej sanitarnej“
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najkrótszy spośród ocenianych ofert czas reakcji serwisu
z wypełnionego formularza ofertowego i Zał. 7 do SIWZ

PKT =

---------------------------------------------------------------------------- x 100 x 10%
czas reakacji serwisu badanej oferty
z wypełnionego formularza ofertowego i Zał. 7 do SIWZ

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów
15.7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych
kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom,
wypełniającym
wymagania
przypisana
zostanie
odpowiednio
mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.
15.8. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie oceniona jako
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać
będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
15.9. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
15.10. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania,
15.11. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja zawiera
wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
Zamawiający uznał za niewystarczające.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1. Przed zawarciem umowy wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących
formalności:
a) w przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę
wykonawców.
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XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ
WZÓR UMOWY
17.1. Umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie oraz na podstawie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ.
17.2. Określenie warunków dokonania zmiany umowy:
17.2.1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w przypadku:
a) działania siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie zadania w określonym
pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły
wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
b) zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia
nowego
(kolejnego)
podwykonawcy,
rezygnacji
podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez
podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po
zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 7 dni od
przekazania umowy przez wykonawcę.
c) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług
objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia zakresu
zadania, którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
d) Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do
kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które,
gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór
wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów
zainteresowanych tą procedurą.
e) Konieczność dokonania innych zmian postanowień umownych w przypadku
wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp i na zasadach w
nim opisanych.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA.
18.1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 a ustawy Pzp.
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XIX. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
19.1. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony,
wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia.
19.2. Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony
w dokumentacji przetargowej nie będzie podstawą do wysuwania żądania dodatkowej
zapłaty, ponieważ, zgodnie z zapisem w dokumentacji przetargowej, wykonawca będzie
miał obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej.
19.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy Pzp.
19.4. Dopuszcza się dodatkowe dokumenty standardowo stosowane przez Wykonawcę umowy leasingu.
19.5. Wykonawca poniesie koszt opłaty za rejestrację.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
____________________________
/Pieczęć Wykonawcy/
FORMULARZ OFERTOWY
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON..................................................... Nr NIP..................................................................
Nr konta bankowego: ..................................................................................................................
nr telefonu ................................................. nr faxu ...........................................................
adres e-mail………………………………………………………………………
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę ambulansu w
formie leasingu operacyjnego” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia składamy następującą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie za
cenę:
Czas trwania leasingu – 36 miesięcy
Rodzaj opłat
Liczba Opłata Wartość netto
opłat
w%
Opłata wstępna nie
większa niż 30%
Suma wszystkich rat
leasingu (35 rat)*
Wysokość wykupu
nie większa niż 1 %
22

Wartość
VAT

Wartość brutto

Opłaty inne (należy
wyszczególnić)

Całkowity koszt leasingu 1
ambulansu wraz z wyposażeniem

wartość netto
VAT
wartość brutto

*należy dołączyć harmonogram miesięcznych opłat leasingowych
2. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na
warunkach określonych w siwz za cenę:
Razem brutto................................................................................................................................
(słownie:.....................................................................................................................................),
w tym: wartość netto: ............................................................................................................
słownie:........................................................................................................................................)
podatek VAT: ..............................................................................................................................
(słownie:.....................................................................................................................................)
3. Oświadczam(y), że jesteśmy małym / średnim przedsiębiorcą (właściwe podkreślić) w
rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz.
U. z 2016, poz. 1829 z późn. zm.).

4. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w
SIWZ.

5. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.

6. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu
i terminie określonym przez zamawiającego.

7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................(W rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), tajemnicą przedsiębiorstwa są
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności).
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8. Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do
wykonania zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, akceptujemy warunki w niej zawarte i nie wnosimy do niej żadnych
uwag oraz zobowiązuje się zawrzeć umowę w terminie oraz miejscu wskazanym
przez Zamawiającego, w przypadku wyboru naszej oferty.
10. Zamierzam

powierzyć

wykonanie

następujących

elementów

zamówienia

podwykonawcom:
Wykonanie części dotyczącej
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………podwykonawcy:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Wykonanie części dotyczącej
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………podwykonawcy:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.
12. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszą kierować:
osoba

do

kontaktu

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

..………………………....................................................................………………………………
(podać adres)
tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Dostawa ambulansu w formie leasingu operacyjnego”, prowadzonego przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Koronowie, ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo

oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

podwykonawcą/ami:

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

……………………………………………………………………..….……

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

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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(podać

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
………………………………
Nazwa podmiotu oddającego potencjał

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia
MY NIŻEJ PODPISANI
____________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz
____________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
__________________________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub
finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
„Dostawa ambulansu w formie leasingu operacyjnego”
Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
___________________________________________________________________________

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
___________________________________________________________________________

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
___________________________________________________________________________

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________________

e ) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
___________________________________________________________________________

.............................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu oddającego
potencjał.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ*/
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.:
„Dostawa ambulansu w formie leasingu operacyjnego”
w imieniu Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że:
*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której
wchodzą następujące podmioty:

1. ……………………………………………………………………………….…………………

2. …………………………………………………………………………………………….……

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
zawarta w ………………. dnia …………………2017 roku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo , wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem ………….., którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w
Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy reprezentowaną przez:
...............................
NIP: ……………………………….REGON:………………,
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
....................................................... z siedzibą w ……………..……………NIP………………………,
zarejestrowanym w …………………………… reprezentowanym przez:……………….…………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa ambulansu w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu,
zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
marka ………………….....,
model …………………….,
nr VIN ……………………,
rok produkcji ……………..,
pojemność silnika …………,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu Umowy.
3. Wykonawca (lub Dostawca ambulansu) gwarantuje, że dostarczony w ramach Umowy samochód
będzie w pełni sprawny i wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z
przeznaczeniem.
§ 2. Wartość umowy
1. Wartość umowy wynosi …………………. zł brutto (słownie: ………………….………………)
i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z
dostarczeniem ambulansu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i jego zarejestrowaniem.
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Wartość umowy obejmuje także kwotę wykupu przedmiotu leasingu stanowiącej ………%
wartości samochodów.
2. Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącej ……..% wartości samochodu wynosi …………
PLN brutto (słownie: …………………………………). Zasady „opcji wykupu” opisane są w § 9
umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu przedmiotu leasingu,
Wykonawca na ostatni dzień umowy leasingu wystawi fakturę VAT z wartością, o której mowa
w niniejszym ustępie z terminem płatności 30 dni i przekaże ją do Zamawiającego celem
realizacji.
3. Wykonawca po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu wykupu przedmiotu leasingu przeniesie
własność samochodów na Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni
dokumenty, stwierdzające przeniesienie własności na Zamawiającego.
4. W cenie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt:
1) leasingu;
2) pierwszej rejestracji;
3) wszelkie koszty opłat pośrednich,
4) transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem
i rozładunkiem;
5) pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek
VAT.
§ 3. Termin i dostawa przedmiotu umowy
1.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy przedmiotu leasingu nie później niż do
20.12.2017 r. do siedziby Zamawiającego.

2.

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem
o dokładnym terminie dostawy ambulansu e-mailem na adres: …………

3.

Strony ustalają, że dostawa przedmiotu leasingu zostanie dokonana do siedziby Zamawiającego.

4.

W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy samochodu kompletnej
dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej w szczególności:
1) kartę pojazdu ( dopuszcza się kopię karty pojazdu);
2) kartę gwarancyjną pojazdu;
3) dowód rejestracyjny;
4) świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową
medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów
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samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013 nr 0
poz. 407), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN
1789:A1/2011.
5) dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniające wymagania
określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 876 z późn. zm.) na wyposażenie i sprzęt medyczny
6) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia (w języku polskim);
7) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim;

6.

8) dokumenty potwierdzające spełnienie normy zużycia energii, emisji dwutlenku węgla,
emisji zanieczyszczeń.
Dostawa i odbiór ambulansu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Protokół
zdawczo – odbiorczy będzie podpisywany przez osoby upoważnione.

7.

W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony ambulans nie spełniają
wymogów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca w terminie do 4 dni
roboczych, licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo–odbiorczego wskazującego braki lub
nieprawidłowości ujawnione w przedmiocie leasingu podczas jego odbioru lub w innym
uzgodnionym przez strony terminie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w
ust.1, zobowiązany jest do uzupełnienia lub dostarczenia nowego ambulansu – zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego.

8.

Podpisany bez uwag przez Strony protokół zdawczo – odbiorczy stanowić będzie dowód
przekazania przedmiotu leasingu do korzystania w stanie przydatnym do umówionego użytku.
§ 4. Miejsce realizacji zamówienia

1. Wykonawca zapewni dostawę ambulansu do siedziby Zamawiającego w Koronowie, ul.
Dworcowa 55.
2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport ambulansu do siedziby
Zamawiającego określonej w ust. 1 powyżej, w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia
samochodów.
3.

Za dotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy ambulansu określonej w § 3 ust. 1,
przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego - bez
zastrzeżeń.
§ 5. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

1.

Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na:


podzespoły i elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe
wyposażenie - bez wyłączeń - obejmujące prawidłowe funkcjonowanie ambulansu, wady
materiałowe i fabryczne – 24 miesiące bez limitu km;
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powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące,



perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesięcy,



na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12
miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu
ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.



Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w
ciągu …………… godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza
wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w
przypadku naprawy powyżej ……. godzin.

2. Szczegółowy opis parametrów technicznych i użytkowych ambulansu zawiera Załącznik nr 1
do niniejszej Umowy.
3. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdu będą mniej
korzystne niż zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy,
przy czym oświadczenie gwarancyjne musi spełniać wymogi art.577 k.c.

§ 6. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu leasingu ambulansu, wynagrodzenie, którego kwota
zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest zobowiązany ponieść w związku z realizacją
przedmiotu Umowy, w wysokości: ………....... zł brutto (słownie: …………) płatne w 35
(trzydziestu pięciu) stałych ratach leasingowych po ……………zł, łącznie w kwocie …..….. zł
brutto (słownie: ………), w tym podatek VAT wg stawki …… % w wysokości ……….. zł;

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób:
1) Strony ustalają, że rozliczenie rat leasingu za dostarczony przedmiot umowy będzie
następowało sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu z jego
odbioru.
2) Zapłata wynagrodzenia z tytułu miesięcznych, 35 równych rat leasingowych będzie
następowała na podstawie harmonogramu finansowego, pod warunkiem dostarczenia faktury
VAT do Zamawiającego, przed upływem terminu zapłaty wskazanego w harmonogramie,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Harmonogram finansowy, który zawiera
kwoty rozbite na spłacany kapitał, odsetki i podatek oraz termin zapłaty stanowi Załącznik nr
2 do Umowy.
3.

Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
§ 7. Kary umowne

1.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w następującej wysokości:
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1)

przekroczenia terminu wydania ambulansu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w
wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, określonego w
§ 6 ust. 1;

2)

przekroczenia terminu wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji określonych w
§ 5 ust. 5 niniejszej Umowy, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy
dzień opóźnienia, określonego w § 6 ust. 1;

3)

niewykonania, dostarczenia ambulansu niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za część zamówienia, które
nie zostało wykonane zgodnie z umową.

2. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.
3. Postanowienia odnośnie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy lub jej
rozwiązania.
4. Zamawiający z tytułu nieterminowego regulowania faktur zobowiązany będzie do zapłaty odsetek
ustawowych za każdy dzień zwłoki.

§ 9. Prawo opcji
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia przedmiotu leasingu za cenę określoną
w § 2 ust. 2.

2.

W przypadku podjęcia zamiaru skorzystania z opcji zakupu Zamawiający zobowiązany jest
zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej o tym zamiarze oraz o zakresie realizacji prawa
opcji w terminie do 15 dni przed terminem zapłaty ostatniej raty leasingowej.

3.

Nabycie przez Zamawiającego przedmiotu leasingu nastąpi na podstawie:
1) pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze skorzystania z opcji
wykupu,
2) na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w niniejszej
Umowie,

4.

Z tytułu skorzystania z opcji wykupu Zamawiający dokona zapłaty stanowiącej ……..% wartości
wykupu przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

5.

Po opłaceniu przez Zamawiającego faktury VAT z tytułu skorzystania z opcji wykupu,
Wykonawca dokona przeniesienia własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego.

6.

W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa opcji zakupu Wykonawca jest
zobowiązany na własny koszt do odbioru przedmiotu leasingu nie później niż w ciągu 7 dni
roboczych od dnia zakończenia umowy.
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Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron umowy .
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY. STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 – Harmonogramu spłat rat leasingowych,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór
WYKAZ ZREALIZOWANYCH, PODOBNYCH USŁUG W OSTATNICH TRZECH
LATACH PRZED DNIEM ZŁOŻENIA OFERTY

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adres ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Lp.

Odbiorca i miejsce
wykonania

Nazwa zadania

Data rozpoczęcia i zakończenia

W załączeniu:
Dowody lub dokumenty potwierdzające (odbiorca, wartość, datę i miejsce wykonania), że
zamówienia przedstawione w wykazie zostały wykonane należycie (oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

…………………………., dnia …………………

……………………………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
(lub osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU
MEDYCZNEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU – C W ILOŚCI 1 SZTUKI
Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe…………………………………........................
Rok produkcji 2017r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………
Nazwa i adres producenta:..........................................................................................................................................
Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..………………………….….…..
Rok produkcji 2017r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………
Nazwa i adres producenta............................………………………………………………………………..…….…..
(opisuje Wykonawca)
Lp.

Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej

1

2

warunek graniczny:
wpisać
TAK /NIE
3

I.

NADWOZIE

------

1

Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, ciężarowy z homologacją N2 z
nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie, z
izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca
skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi
profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym zapewniającymi wysoki poziom
higieny w przedziale medycznym.
DMC powyżej 3,50 t
Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością
ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Szyba
przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi dopuszcza się jako
wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad
przednią szybą.
Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z
PN EN 1789. Sufitowe lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad
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Oferowane przez Wykonawcę parametry dla
samochodu bazowego, zabudowy medycznej

-----------------------------------------------

4

przednią szybą na radiotelefon, fotele kierowcy i pasażera wyposażone w
regulowane podłokietniki.
W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni),
Furgon-lakier w kolorze żółtym
Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w
2.
pozycji leżącej na noszach.
3. Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m
Długość przedziału medycznego min. 3,00m
4. - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum
5. Szerokość przedziału medycznego min.1,75m
Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone
6. w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,80m, kieszenie siatkowe na tylnych
drzwiach
Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym
7. systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji
producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia), wysokość drzwi min. 1,80 m.
8. Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy
Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią
9.
półprzeźroczystą.
Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona
w otwierane drzwi o wysokości min. 1,60 m.
10
Wysokość drzwi - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego
minimum
Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego
11
schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu
Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, z fabrycznym systemem
12 elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta
pojazdu bazowego tego wyposażenia)
Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem
zapewniający mocowania:
• 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami,
•
krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym,
13
•
noszy podbierakowych,
•
deski ortopedycznej dla dorosłych,
•
deski ortopedycznej dla dzieci,
•
materaca próżniowego,
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TAK (określić)
3,00 m - 0 pkt.
największa długość - 5 pkt.
pozostałe: proporcjonalnie

TAK (określić)
1,60 m - 0 pkt.
największa wysokość - 5 pkt.
pozostałe: proporcjonalnie

14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28

29

•
szyn Kramera,
•
kamizelki unieruchamiającej typu KED,
•
min. 2 kasków ochronnych,
•
torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego,
•
pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, z możliwością jego
zasilania z instalacji 12V ambulansu,
•
pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających
głowę,
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,
Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem.
Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną
antypoślizgową z podświetleniem
Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy
Światła boczne pozycyjne
Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane,
Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w
formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy.
Zestaw narządzi z podnośnikiem, pełnowymiarowe koło zapasowe z czujnikiem
ciśnienia powietrza.
Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system
regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu
akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w
przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu (podać kod opcji
producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) – parametr dodatkowo
punktowany
Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do
intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie włączający światła
mijania,
Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do
pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego
Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l.
Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus)
Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym,
zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem
antenowym.
Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący następującymi
funkcjami:
sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze)
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TAK/NIE
NIE – 0 pkt.
TAK – 10 pkt.

sygnalizacja graficzna niskiego poziomu naładowania akumulatorów
sterowanie sygnalizacja uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową
niskotonową
sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju
sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu,
sterowanie układem klimatyzacji, sterowanie układem ogrzewania dodatkowego
niezależnym od pracy silnika
sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V
sterowanie blokadą drzwi pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem
medycznym
Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V/230V
30 ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na
ramieniu.
Załączyć aktualną całopojazdową homologację typu WE pojazdu
skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i kompletnego (samochodu
ciężarowego) , zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w
sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE . Numer
świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w
świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać
informacje o dacie wydania homologacji pojazdu kompletnego i
skompletowanego. Numery homologacji pojazdu kompletnego i
skompletowanego muszą zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII
31
składać się z 4 sekcji informujących o:
- państwie członkowskim wydającym homologację
- numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z
aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji
- czterocyfrowym numerze porządkowym
- dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie.
oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego
całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami
zharmonizowanej normy PN EN 1789:A1/2011 lub równoważnej) wystawione
przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej
konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej
marce i modelu ambulansu.
II.
SILNIK
Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail,
1 turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną
pracę w ruchu miejskim,
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2
3
4
5
III.

Silnik o pojemności min. 2500 cm³
Silnik o mocy min. 140 KW
Moment obrotowy min. 400 Nm
Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI
ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

1. Skrzynia biegów automatyczna
2 Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny
IV. UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
1. Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych,
Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub
2
równoważny
2 Elektroniczny korektor siły hamowania
4 Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania
5 Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane,
System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie
7
pojazdu,
8 System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR
System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym
nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu
9
stabilizacji toru jazdy lub równoważny - parametr dodatkowo punktowany.
10 Asystent ruszania pod górę,
ZAWIESZENIE
V.
Fabryczne
zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu
osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia).
1.
Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort
transportu pacjenta ..
Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i
2 manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort
transportu pacjenta
UKŁAD KIEROWNICZY
VI.
1. Ze wspomaganiem hydraulicznym
Z regulowaną kolumną kierownicy w jednej płaszczyźnie
2. Regulacja kolumny w dwóch płaszczyznach - parametr dodatkowo punktowany
po spełnieniu określonego minimum
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TAK/NIE
NIE – 0 pkt.
TAK – 5 pkt.

-------------TAK (określić)
W jednej płaszczyźnie
- 0 pkt.
W min. dwóch płaszczyznach

-----------------------------------------------

VII.

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie
elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie
max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem
1.
klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury. (podać kod opcji producenta
pojazdu bazowego tego wyposażenia). - parametr dodatkowo punktowany.
Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z
możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W.
2. Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna
Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu
powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min.
3
5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789
pkt. 4.5.5.1. (podać markę i model)
Nagrzewnica wodna wpięta w układ chłodzenia silnika o maksymalnej mocy
4
grzewczej min. 6 kW.
Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału
5 medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm x 500 mm. (dopuszcza się
szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę.
Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału
medycznego
W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej
temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną
6
temperaturę w przedziale medycznym. Umożliwiający klimatyzowanie przedziału
medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.2. (podać markę i model) – do oferty
załączyć raport/protokół z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i
ogrzewania z PN EN 1789 dla oferowanej marki i modelu ambulansu)

VIII.

- 5 pkt.
-------------TAK/NIE
NIE – 0 pkt.
TAK – 5 pkt.

--------------

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah
do zasilania wszystkich odbiorników prądu.
Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników
2
prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 200 A.
Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana
3 mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu
rozładowania każdego z nich
Instalacja elektryczna 230 V:
4. a) zasilanie zewnętrzne 230 V
b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym
1.

42

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

5
6
7

IX.

c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu
zewnętrznym
d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe
e) przewód zasilający min 10 m
Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o
podłączeniu ambulansu do sieci 230V
Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V
Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym:
- min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A),
do podłączenia urządzeń medycznych.
- gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki
SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA
I OZNAKOWANIE

Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu wypełniona w
całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru
1. niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W,
sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość
podawania komunikatów głosowych.
Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu wypełniona w
całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru
2
niebieskiego, dodatkowe światła robocze LED do oświetlania przedpola za
ambulansem
Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego
3 lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na
desce rozdzielczej kierowcy.
Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu
4
drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni
Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy min. 60W posiadające
certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą
EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund (podać markę i model
5 oraz numer certyfikatu/homologacji) – sygnały niskotonowe są elementem
całopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu.
Moc sygnału jako parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu
określonego minimum – podać markę i model
Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej,
6
dodatkowe niebieskie lampy LED w błotnikach i lusterkach zewnętrznych.
Po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w górnej części ścian
7 bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania
zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się
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TAK (określić)
60 W - 0 pkt.
największa wartość - 5 pkt.
pozostałe: proporcjonalnie

-----------------------------------------------

8

automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu
wstecznego przez kierowcę.
Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
18.10.2010 r.:
- 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
18.10.2010 r. wykonanych z folii:
a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy
linią okien i nadkoli
b) typu 1 lub3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu
c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej o szer. min. 15 cm umieszczony bezpośrednio
nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”)
- nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu
pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest
umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub
granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;
- po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co
najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm,
- nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu (do
uzgodnienia),

X.

OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

1

OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
-oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się
parametrami nie gorszymi jak poniżej
1)
światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału
medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu
pacjenta (tzw. oświetlenie nocne)
2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami
punktowe (min. 2 szt.)
3)
halogen zamontowany nad blatem roboczym

XI.

1

PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE
WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla
pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne
wyszczególnione w zharmonizowanej normie PN EN 1789+A1/2011 lub
równoważnej dla ambulansu typu C
Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z
opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez
Wykonawcę – załączyć do oferty potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek
techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do
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2

załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g)
• szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do
przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, min. trzy szuflady, w
każdej szufladzie system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam
leki.
• dodatkowa szuflada na narkotyki zamykana na klucz,
• miejsce na pojemnik na zużyte igły,
• wysuwany kosz na odpady,
• termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych,
• miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z
zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego,
• jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany
do podłogi umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe
przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia
do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie
czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w
zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany
kąt oparcia pleców.
• przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym
po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego
Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z
opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez
Wykonawcę – załączyć do oferty potwierdzony przez jednostkę badawczą
rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji
do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g) :
• min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i
podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi
w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów
oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. Zamki szafek
muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z
pkt. 4.5.9 i 5.3.
• jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni
(umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności
medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki,
zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany
kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko.
• uchwyt na butle tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150,
• uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych,
• przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po
bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego
• przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający:
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 sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz
oświetleniem zewnętrznym (światła robocze),
 sterowanie układem ogrzewania niezależnym od pracy silnika,
stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, dodatkową
nagrzewnicą wodną

sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji,

sterowanie poziomem natężenia dźwięku w głośnikach w przedziale
medycznym,

sterowanie dzwonkiem sygnalizacyjnym w kabinie kierowcy,

przepływem tlenu z gniazda sufitowego,
Uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie
z zawartości
plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system
podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom:
- normy PN EN 1789+A1:2011 lub innej normy równoważnej oraz jest elementem
cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - parametr
dodatkowo punktowany.
Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z
opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez
Wykonawcę – załączyć do oferty potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek
techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do
załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g) :
• min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i
podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi
w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów
oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, Zamki szafek
muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z
pkt. 4.5.9 i 5.3,
• po szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3
szt.),
• system min. trzech paneli służących do zamocowania sprzętu medycznego
(defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa). System przesuwu
musi odbywać się w każdym momencie eksploatacji bez użycia dodatkowych
narzędzi.
• szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji
leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka
elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady
medyczne,
• nad szafką duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 800x600 mm
umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur
medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego
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TAK/NIE
TAK - 15 pkt.
NIE - 0 pkt.

i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu
zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o
pacjencie,
System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 12 kg.

4
5

6

7

8

TAK
(podać miejsce mocowania}
W przypadku mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej z dostępem tylko – w przypadku dostępu
z przedziału medycznego system mocowania musi być elementem całopojazdowej
tylko z przedziału
homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - atest 10G; - parametr
medycznego podać, czy jest
dodatkowo punktowany.
to element całopojazdowej
homologacji – atest 10G:
TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.
Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie
Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed
przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu
i użycia.
Centralna instalacja tlenowa:
a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu
AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) ,
b) sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany w specjalnej wnęce przystosowanej
do montażu respiratora, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz
ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału
medycznego;
c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt.
reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
d) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza
ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów
reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.
Centralna instalacja próżniowa:
a)
z jednym gniazdem poboru,
b)
regulatorem siły ssania,
c)
słojem na wydzielinę 1l,
d) przewodem do odsysania o długości min. 1,5m zakończonym łącznikiem do
cewników.
Laweta z napędem mechanicznym pod nosze główne z przesuwem bocznym (z
możliwością odsunięcia noszy od lewej ścianki o min. 20cm mierząc w
najwęższym punkcie), wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe
wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas
transportu. długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm, Zamawiający nie
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dopuszcza lawety sterowanej za pomocą linek.
Dostarczyć wraz z dostawą ambulansu dokument uprawnionej niezależnej
jednostki potwierdzający spełnienie wymagań PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 (np.
certyfikat, raport z badań, itp.).
Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie dowolnej
podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu
i jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu
- parametr dodatkowo punktowany
Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze
9 główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej
szczelnie z zabudową ścian
10 Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu
Plecak ratunkowy (podać producenta i model) – 2 szt.
11

12

Minimalne wymiary: wys. 60 x szer. 55 x gł. 30 cm
wykonany z odpornego na przecieranie materiału,
- wyposażony w ampularium na 80 ampułek oraz ampularium na 8 ampułek,
- wkład na intubację,
- certyfikowane elementy odblaskowe,
- min. 5 torebek segregacyjnych różnej wielkości,
- min. 5 zewnętrznych kieszeni,
- możliwość noszenia, pionowo, poziomo lub na plecach,
- konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne,
- spód plecaka wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie.
Torba pediatryczna (podać producenta i model) – 1 szt.

Minimalne wymiary: wys. 36 x szer. 36 x gł. 28 cm
torba z uproszczoną wersją taśmy Breslowa,
wykonana z materiału odpornego na przecieranie,
konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne,
spód torby wzmocniony materiałem, wodoodpornym, odpornym na
ścieranie,
certyfikowane elementy odblaskowe,
min. 7 torebek segregacyjnych,
min. jedna duża zewnętrzna kieszeń
możliwość noszenia w ręku i na ramieniu.
13 Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu
14 Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu
15 Wmontowana dachową krótką antenę radiotelefonu o parametrach:
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TAK/NIE
TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz
b) impedancja wejścia 50 Ohm
c)
współczynnik fali stojącej 1,6
d) charakterystyka promieniowania dookólna
XIII.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU

-------

-----------------------------------------------

--------------

-------------------------------------------

Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym.
W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością
ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED,
4 Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy
5 Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy,
7 Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu
,,rezerwy”
8 Ambulans wyposażony w ogumienie letnie.
9 Czujniki ciśnienia w oponach.
10 Lampa przenośna (szperacz).
11 Wykonawca zdemontuje z będącego w posiadaniu Zamawiającego ambulansu
nosze + transporter + mocowanie marki Stryker M1 i zamontuje w dostarczonym
ambulansie na swój koszt.
1
2
3

XIV.
1
2
3
4.
XV.
1

2

3

GWARANCJA
Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesięcy bez limitu km
Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące
Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy
Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące
SERWIS
Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki
ambulansu
Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi
okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie
Zamawiającego.
Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji na zgłoszoną
awarię w dni robocze w ciągu max. 72 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie
naprawy w siedzibie Zamawiającego w czasie nie krótszym jak 72 godziny od
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TAK (określić)
72 godziny - 0 pkt.

zgłoszenia (podać z dokladnością do 24 godzin)

najmniejsza wartość - 10 pkt.
pozostałe: proporcjonalnie
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej sanitarnej stanowi
(należy podać w pełnych
kryterium oceny ofert przy spełnieniu określonego warunku tj. reakcja serwisu nie
godz.)
może być dłuższa niż 72 godz.

4

Gwarancja dostarczenia w ciągu max. 48 godzin do siedziby Zamawiającego
ambulansu zastępczego spełniającego wymagania ambulansu typu C, jeśli czas
naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie
wynosił minimum 5 dni.

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
NOSZE GŁÓWNE Z TRANSPORTEREM

warunek graniczny:
wpisać
TAK /NIE

I.
NOSZE GŁÓWNE:
1) podać markę i model oraz dołączyć folder wraz z opisem,
2) przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej
długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych
funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym
3) nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i
pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
19. 4) regulacja kąta oparcia do min. 75 stopni
5)z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości
mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
6) nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy
związane z ich obsługą;
7) wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy
8) z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do
kierunku jazdy
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Oferowane przez Wykonawcę parametry dla noszy
głównych i transportera

9)nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z
odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami
antykorozyjnymi;
10) z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego
nieabsorbującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym
ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;
11) system unieruchamiania dziecka na noszach
12) Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie
dopuszczalne w kg)
13) Waga oferowanych noszy (podać wagę noszy w kg);
TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH
1) Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem
2) z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek
i rozładunek transportera do/z ambulansu;
3) z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;
4) regulacja wysokości w min sześciu poziomach
5) z system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w
20. momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na
wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę
6) możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min
3 poziomach pochylenia);
7) wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 200 mm, minimum dwa skrętne w
zakresie 360O , hamulce na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót
kółek oraz funkcję skrętu)
8) transporter ma umożliwiać prowadzenia bokiem (rozwiązanie konstrukcyjne
opisuje wykonawca)
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9) obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne
obciążenie w kg);
10) waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg);
11) transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z
odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;
12) system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami
polskich normy PN-EN 1789
13) deklaracja zgodności CE z normą PN-EN 1789 i PN-EN 1865 transportera
noszy głównych
14) deklaracja zgodności z normą PN-EN 1789 i PN-EN 1865 na oferowany
system transportowy (nosze i transporter) oraz protokół/raport z badań
wytrzymałościowych systemu mocowania wystawiony przez niezależną jednostkę
notyfikowaną – dostarczyć przy dostawie.

.........................................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

52

