SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
nr sprawy 3/ZP/2010

1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448
www.spzozkoronow@o2.pl

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

3.

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego
sanitarnego wraz z noszami głównymi samojezdnymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczno-użytkowa stanowiąca
załącznik nr 1 do s.i.w.z.
2) Oznaczenie wg CPV:
- 34114121-3 – karetki;
- 33100000-1 – urządzenia medyczne.
3) Miejsce dostawy:
Koronowo.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55,

4) Wymagana gwarancja jakości:
a) na samochód specjalny sanitarny:
 mechaniczna na pojazd bazowy wraz z zabudową – min. 24 miesiące (bez limitu
kilometrów), liczona od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego;
 powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy, liczone od daty podpisania przez strony
protokołu zdawczo-odbiorczego;
 perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 72 miesięcy, liczone od daty podpisania
przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego;
b) na wyposażenie medyczne (nosze) – zgodnie z gwarancją producenta. Bieg okresu
gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczoodbiorczego.
5) Zamawiający wymaga aby:
a) pojazd będący przedmiotem zamówienia:







był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010 roku,
był wolny od wad fizycznych i prawnych,
spełniał wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wydanych na jej
podstawie przepisach wykonawczych,
spełniał wymogi PN-EN 1789/2008,
posiadał świadectwo homologacji na pojazd bazowy, wystawione zgodnie
z ww. przepisami,
posiadał świadectwo homologacji na pojazd skompletowany – pojazd specjalny,
wystawione zgodnie z ww. przepisami,
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posiadał wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania
gwarancji - w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy;

b) wykonana adaptacja samochodu specjalnego sanitarnego nie powodowała ograniczeń praw
wynikających z fabrycznej gwarancji;
c) wyposażenie samochodu specjalnego sanitarnego będące przedmiotem zamówienia:




było nowe, wolne od wad, nie będące przedmiotem ekspozycji, użytkowania,
posiadało odpowiednie certyfikaty i spełniało obowiązujące normy: PN-EN 1789
i PN-EN 1865,
było zgłoszone do Rejestru wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych Wyrobów Medycznych.

6) Warunki eksploatacji:
a) przedmiotowy ambulans sanitarny będzie:
 narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na
stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu.
7) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia
z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji;
b) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prac prowadzonych
przez wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
4.

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
oraz informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej
z przedmiotem zamówienia, określonym w pkt. 3 niniejszej s.i.w.z. oraz w załączniku nr 1 do
s.i.w.z. – specyfikacji techniczno-użytkowej.

5.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

6.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 8
s.i.w.z.
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
wspólnie.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1)

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien złożyć
wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp zgodnie z
wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do s.i.w.z.
2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tego podmiotu.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, iż nie ma podstaw
do wykluczenia go z udziału w postępowaniu z przyczyn wymienionych w art. 24. ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

2)

3)
4)

5)
6)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca winien złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do s.i.w.z;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego należy
wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w stosunku do każdego z tych
wykonawców. Od każdego z wykonawców wymagane jest złożenie stosownych oświadczeń oraz
dokumentów.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9 ppkt 1) lit.: b) s.i.w.z. składa dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa w pkt. 9 ppkt 4) s.i.w.z., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 9 ppkt 4 s.i.w.z., zastępuje się go
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dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Termin, o których mowa w pkt. 9 ppkt 5) stosuje się odpowiednio.
7) 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 odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
10. Dodatkowe wymagania zamawiającego:
1) Na potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym
przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego samochodu specjalnego sanitarnego (zgodnie
z wymogami PN-EN 1789:2008) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę
badawczą;
b) oświadczenie wykonawcy, iż oferowane wyposażenie medyczne samochodu specjalnego
sanitarnego (sprzęt medyczny) posiada odpowiednio:
 paszporty techniczne dopuszczające urządzenia do pracy,
 certyfikaty zgodności sprzętu medycznego z PN-EN 1789 i PN-EN 1865,
 deklaracje zgodności CE
- zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do s.i.w.z.;
c) oświadczenie wykonawcy, że:
 pojazd bazowy pod samochód specjalny sanitarny posiada świadectwo homologacji,
 pojazd będący przedmiotem zamówienia posiada świadectwo homologacji na pojazd
skompletowany
pojazd
specjalny,
wydane
zgodnie
z
ustawą
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych
- zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do s.i.w.z.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów:
1) W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu. Numer faksu zamawiającego: (52) 3822 353.
2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający uzna,
iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Iwona Kuczkowska - tel. (52) 3822 353.
13. Termin związania ofertą:
1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowania oferty:
1)

Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)

Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną
czytelną techniką w sposób trwały wg formularza oferty stanowiącego załącznik
nr 2 do
niniejszej specyfikacji.
W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać w szczególności:
a) markę, model i rok produkcji oferowanego nadwozia pojazdu bazowego,
b) moc (w KM) i pojemność (w cm³) oferowanego silnika w pojeździe bazowym,
c) wartość oferty netto (w złotych), stawki podatku VAT (w %), wartości podatków wg stawek
(w złotych), cenę oferty brutto (w złotych),
d) gwarancję jakości na oferowany pojazd specjalny-sanitarny,
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest dołączyć do formularza oferty wypełnioną
specyfikację techniczno-użytkową, stanowiącą załącznik nr 1 do s.i.w.z.
Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę(-y)
uprawnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy.
Upoważnienie do złożenia oferty (pełnomocnictwo lub dokument określający zasady
reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy np. odpis z właściwego
rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) winno być
dołączone do oferty, o ile upoważnienie to nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie pisemnej, w oryginale,
dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa
w punktach: 8, 9 i 10 niniejszej specyfikacji.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być
one udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA" i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty
w sposób trwały.
Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca wniósł poprawki
winny być parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która:
a) będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
Dworcowa 55, 86-010 Koronowo

12)
13)

b) będzie posiadać oznaczenie „Oferta na dostawę samochodu specjalnego sanitarnego”
oraz „Proszę nie otwierać przed godziną 10.30.” W przypadku braku tych oznaczeń lub
niewłaściwego zaadresowania koperty, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
wynikające z tego powodu zdarzenia, np: omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby
można było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1)

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie ( parter) Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo.
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2)
3)
4)
5)

Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2010 r. o godz. 10:00.
W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego.
Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
Oferty zostaną otwarte w dniu 20.10.2010 r. o godz. 10:30 w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworcowa 55,
86-010 Koronowo
(pok. narad - piętro)

16. Opis sposobu obliczenia ceny:
1)

2)

Przez cenę oferty należy rozumieć kwotę obejmującą całkowitą zapłatę za przedmiot
zamówienia, w tym akcyzę, podatek od towarów i usług (VAT) oraz wszelkie inne koszty
związane z jego realizacją, a w szczególności koszty dostawy, cła, ubezpieczenia (pojazdu
i wyposażenia), wpisaną w formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1)
2)
3)

przy

wyborze

oferty

Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i które nie podlegają odrzuceniu zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z poniższymi kryteriami.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Wykonawca, który zaproponuje
najniższą cenę uzyska 100 punktów.
Liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:
C = Cmin / Cbad x 100 pkt
gdzie:
C
Cmin
Cbad

4)

–
–
–

liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena,
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
cena oferty badanej nieodrzuconej.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

18. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1)
2)

O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę w trybie roboczym.
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów określa
załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
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22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, „Środki ochrony prawnej”, przewidziane w
postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.
23. Podwykonawcy:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do s.i.w.z.
24. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są nw. załączniki:
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5

zał. nr 6
zał. nr 7
zał. nr 8

Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczno-użytkowa samochodu
specjalnego sanitarnego z zabudową części medycznej i wyposażeniem,
formularz oferty,
formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa pkt. 8 ppkt. 1 s.i.w.z.;
formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt. 9 ppkt. 1 lit. a) s.i.w.z.;
formularz oświadczenia wykonawcy o posiadaniu przez oferowane wyposażenie
medyczne samochodu specjalnego sanitarnego odpowiednio: paszportów
technicznych dopuszczających urządzenia do pracy, certyfikatów zgodności sprzętu
medycznego oraz deklaracji zgodności CE;
formularz oświadczenia wykonawcy o posiadaniu przez oferowany pojazd, będący
przedmiotem zamówienia odpowiednich świadectw homologacji;
istotne postanowienia umowy;
formularz wykazu podwykonawców.

7/22

Numer referencyjny sprawy: 3/ZP/2010
Załącznik nr 1 do SIWZ

.............................................
pieczęć wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU
MEDYCZNEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO SANITARNEGO TYPU „A1” ZGODNEGO Z PN
EN 1789:2008 W ZAKRESIE ODPOWIEDNIM DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA Z ZABUDOWĄ
CZĘŚCI MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIEM – W ILOŚCI 1 SZT.
Marka i model: ………………………………………………………………………
Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji – 2010 (podać)…………………….
Nazwa i adres Wykonawcy zabudowy przedziału medycznego
…………………………………………………………………………………………………………..
Parametry wymagane
I. Nadwozie
1. Typu furgon z izolacją termiczną.
2. Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji
pacjenta i personelu.
3. Przystosowany do przewozu min. czterech osób (z
kierowcą) w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji
leżącej na noszach.
4. Długość przedziału medycznego min 2,10 m.
Wysokość przedziału medycznego min. 1,30 m,
5. Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na
boki o min 1800.
6. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z
szybą.
7. Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3
wysokości folią półprzeźroczystą.
8. Częściowo przeszklona pełna zgodna z PN EN
1789:2008 ścianka działowa
oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału
medycznego z możliwością komunikacji kierowcy
z personelem medycznym.
9. Lakier w kolorze białym.
10. Centralny zamek wszystkich drzwi.
11. Autoalarm.
12. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,
13. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne,
14. Elektrycznie opuszczane szyby w kabinie kierowcy,
15. Zderzaki i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia,

TAK/NIE

Parametry oferowane
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16. Fabryczne światła przeciwmgielne przednie,
17. Fotel kierowcy i pasażera z regulacją przód – tył i
regulacją oparcia pod plecami, pod fotelem pasażera
wysuwany schowek,
18. Klimatyzacja fabryczna kabiny kierowcy,
II. Silnik
1. Nowoczesny zasilany olejem napędowym z
zapłonem samoczynnym, z turbosprężarka i
intercoolerem, elastyczny, zapewniający
przyspieszenie pozwalające na sprawną jazdę w
ruchu miejskim.
2. Pojemność silnika w cm3 min.1600
3. Silnik o mocy powyżej 100 KM.
Maksymalny moment obrotowy min. 280 Nm
III. Zespół napędowy
1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana.
2. Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny.
3. Napęd na koła przednie lub tylne.
4. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy typu
ESP,
5. System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych
podczas ruszania typu ASR,
6. System wspomagania ruszania pod górę typu hill
asystent lub równoważny,
IV. Zawieszenie
1. Zawieszenie przednie i tylne niezalezne gwarantujące
dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w
trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu
chorego.
V. System hamulcowy
1. Ze wspomaganiem.
2. Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół
podczas hamowania.
3. Hydrauliczny system wspomagania nagłego
hamowania,
VI. Układ kierowniczy
1. Ze wspomaganiem.
2. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch
płaszczyznach,
VII. Wyposażenie pojazdu
1. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w
bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
i zagłówki.
2. Kosz na śmieci.
3. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
4. Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z
nożem do cięcia pasów.
VIII. Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789:2008 oraz charakteryzujący się
parametrami nie gorszymi jak poniższe.
1. Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą
chłodzącą silnik – dodatkowa nagrzewnica wodna
z zaworem odcinającym.
2. Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna.
3. Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji o drugi parownik
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umieszczony w pomieszczeniu dla pacjenta nad
wezgłowiem noszy z niezależną regulacją temperatury i
siły nawiewu
4. Szyberdach zamontowany w dachu pojazdu nad
noszami,
IX. Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej
bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789:2008 – i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak
poniżej
1. Alternator wzmocniony zapewniający odpowiednie
ładowanie akumulatora o mocy min. 700 W.
2. Akumulator o pojemności min. 54 Ah do zasilania
wszystkich odbiorników prądu.
3. Min. 2 gniazda 12 V wraz z wtykiem do
podłączenia urządzeń medycznych w
pomieszczeniu dla pacjenta,.
X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ
ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej
1. Belka świetlna ze światłami typu LED
koloru niebieskiego umieszczona na przedniej
części dachu pojazdu. W belce zamontowane boczne
światła halogenowe do oświetlania przedpola po
bokach pojazdu,
Sygnał dźwiękowy modulowany – możliwość
podawania komunikatów głosowych.
2. Dwie niebieskie lampy ze światłami typu LED
na wysokości pasa przedniego.
3. Światła awaryjne zamontowane na drzwiach
tylnych włączające się po ich otwarciu.
5. Reflektory zewnętrzne z tyłu pojazdu ze światłem
rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji
min. 2 szt., z możliwością włączania / wyłączania
zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału
medycznego.
6. Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej
dookoła pojazdu na wysokości linii podziału
nadwozia.
7. Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa
„AMBULANS”.
8. Oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach
tylnych symbolem „T” oraz logiem i nazwą
Zamawiającego,.
XI. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu
medycznego zgodne z PN EN 1789:2008 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej
1. Światło rozproszone umieszczone po obu
stronach górnej części przedziału medycznego
min. 2 punkty świetlne.
2. Oświetlenie halogenowe regulowane
umieszczone w suficie nad noszami punktowe
(min. 1 szt.).
XII. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia
medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789:2008 dla ambulansu typu A1, powinien on być
zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się
pojeździe
1. Na ścianie bocznej lewej zestaw podsufitowych
szafek wykonanych z tworzywa sztucznego,
zabezpieczonych przed niekontrolowanym
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wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów,
2. Miejsce do zamocowania min. 1 szt. walizki lub
torby medycznej,
3. Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowany w
suficie.
4. Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów
wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie
jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i
użycia.
5. Instalacja tlenowa; reduktor z przepływomierzem
o przepływie od 0 do 15 litrów/min, uchwyt do
mocowania 1 szt. butli 10l (butlę 10l dostarcza
Zamawiający)
XIII. Łączność radiowa
1. Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania
radiotelefonu przewoźnego, (instalacja wmontowana
do samochodu z anteną dachową).
XIV. Pomieszczenie dla pacjenta
1. Dwa fotele obrotowe o kąt 90 stopni na prawej ścianie
wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy
bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu
siedziskami i podłokietnikami – do oferty załączyć
protokoły z badań wytrzymałościowych zgodnie z REG
EKG nr 14 i nr 17
2. Wzmocniona podłoga o powierzchni
przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej
szczelnie z zabudową ścian.
3. Ściany boczne i sufit pokryte profilami z tworzywa
sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne
i nietoksyczne.
4. Miejsce mocowania defibrylatora automatycznego,
respiratora.
5. Miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego Ferno
mod. 40 (krzesełko dostarcza Zamawiający)
XV. Nosze główne samojezdne
1. Konstrukcja monoblokowa, przystosowane do
reanimacji – twarda płyta na całej powierzchni.
2. Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kata min.
75° .
3. Komplet pasów zabezpieczających ( pasy szelkowe i 2
pasy poprzeczne ).
4. Wyposażone materac zgodny z pkt 4.3.5 normy PN EN
1865:2002.
4. Opuszczane oparcia boczne,.

5. Posiadające 4 kółka o średnicy min. 200 mm
umożliwiające łatwe prowadzenie noszy nawet na
nierównych nawierzchniach, hamulce na przynajmniej
2 kółkach jezdnych,
6. Obciążenie dopuszczalne min 150 kg
7. Waga noszy do 38 kg
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8. Funkcja automatycznego rozkładania podwozia
transportera przy wyjeździe z ambulansu
9. Niezależny system składnia goleni przednich i tylnych
podczas wjazdu i wyjazdu z karetki.
10. Mocowanie do podłogi lub lawety ambulansu –
zgodne z normą PN-EN 1789 ( atest 10 g. ) – załączyć
do oferty
11. Zapewniające automatyczne zapięcie zestawu po jego
wprowadzeniu do ambulansu,
13. Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty.
XVI. Dodatkowe wymagania
1. Komplet dokumentów do rejestracji pojazdu jako
specjalnego sanitarnego wraz z dostawą przedmiotu
zamówienia,
2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy
medycznej i wyposażenia realizowany w siedzibie
Zamawiającego w ciągu max. 48 godzin od chwili
zgłoszenia usterki.
3. Gwarancja na zabudowe medyczną i wyposażenie –
min. 24 miesiące
4. Gwarancja mechaniczna pojazdu bez limitu kilometrów
– min. 24 miesiące,
5. Gwarancja na lakier – min. 36 miesięcy,
6. Gwarancja na perforację nadwozia – min. 72 miesiące,
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu w
każdej ASO danej marki w Polsce. Wykaz
autoryzowanych serwisów obsługi samochodu załączyć
do oferty.
UWAGA: NIE SPEŁNIENIE, CHOCIAŻ JEDNEGO WARUNKU SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

_____________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)
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Nr referencyjny sprawy: 3/ZP/2010
Załącznik nr 2 do SIWZ

...........................................
pieczęć wykonawcy

FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca:
………………………………………………………………………………..
nazwa / firma/, adres, nr tel., faksu
NIP ………………….. REGON ………………… KRS ……………………..
1. Przystępując

do

udziału w przetargu nieograniczonym - nr ref. 3/ZP/2010 -na dostawę

samochodu specjalnego sanitarnego oferuję\ emy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego
w załączniku nr 1 do SIWZ za wartość netto………………..………………………………. złotych
słownie złotych: ……………………………………………………………..…………………………
VAT (wartość):……………………….. słownie złotych: ……………………………………………
Wartość brutto …………………………złotych słownie złotych: ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

LP

ILOŚĆ

PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA

1

Samochód specjalny 1 szt.
sanitarny

2

Nosze główne
samojezdne

CENA

WARTOŚĆ

JEDNOSTKOWA

NETTO

VAT (%) WARTOŚĆ
BRUTTO

1 szt.

RAZEM
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy , że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (
Załącznik nr 8 do SIWZ ) został przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru
naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w wyznaczonym przez
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Zamawiającego miejscu i terminie oraz do spełnienia wszelkich wymagań wynikających ze specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy , że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
4. Termin i forma płatności – przelew w ciągu 30 dni od doręczenia faktury.
5. Oświadczamy , że wynagrodzenie określone w ofercie obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z
realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia.

.................................................. dnia .................2010 r.
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Nr referencyjny sprawy: 3/ZP/2010
Załącznik nr 3 do SIWZ
____________________________
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ...................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
„DOSTAWĘ SAMOCHODU SPECJALNEGO SANITARNEGO”, oświadczam(y), że Wykonawca
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

...............……………...……...…........................
Data podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowaniaWykonawcy *

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik
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Nr referencyjny sprawy: 3/ZP/2010
Załącznik nr 4 do SIWZ
____________________________
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ...................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
„DOSTAWĘ SAMOCHODU SPECJALNEGO SANITARNEGO”, oświadczam(y), że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

............................... ……………...……...…........................
Data podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa i podpisuje każdy z Wykonawców
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Numer referencyjny sprawy: 3/ZP/2010
Załącznik nr 5 do SIWZ

.............................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, iż oferowane wyposażenie medyczne samochodu specjalnego sanitarnego (sprzęt
medyczny) posiada odpowiednio:
- paszport techniczny dopuszczający urządzenia do pracy,
- certyfikaty zgodności sprzętu medycznego z PN-EN 1789 i PN-EN 1865,
- deklaracje zgodności CE

............................... ……………...……...…........................
Data podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy
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Numer referencyjny sprawy: 3/ZP/2010
Załącznik nr 6 do SIWZ

.............................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że:
- pojazd bazowy pod samochód specjalny sanitarny posiada świadectwo homologacji,
- pojazd będący przedmiotem zamówienia posiada świadectwo homologacji na pojazd skompletowany
pojazd specjalny, wydane zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych

..............................…………...……...…........................
Data podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy
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Numer referencyjny sprawy: 3/ZP/2010
Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr - Projekt
W dniu ......................... w Koronowie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Dworcowa 55,
86-010 Koronowo
NIP 554-22-27-553
REGON 092356159
KRS 0000002795
zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działają:
dr n. med. Andrzej Nowak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie
a
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
NIP ........................

REGON ............................

KRS .............................

zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają:
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zawarto umowę, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup samochodu specjalnego sanitarnego w ilości 1 szt.
2. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu umowy zawiera załącznik nr ................. do umowy.
§2
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: ……....... zł. /słownie.................................... złotych/.
2. Ustalona w ust. 1 cena zawiera podatek VAT.
§3
1. Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za kompletną
realizację przedmiotu umowy są:
a/ ze strony Zamawiającego ………………………………………….. tel. …………………
b/ ze strony Wykonawcy ……………………………………………... tel. …………………
2. Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.
3. Za dzień wykonania realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust 2 uznaje się dzień
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar: jest niezgodny z opisem zawartym w załączniku
nr 1 do umowy lub nie jest kompletny, posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, nie jest fabrycznie nowy, a
także w przypadku innych zastrzeżeń Zamawiający sporządzi protokół odmowy odbioru przedmiotu
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zamówienia, w którym przedstawi przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy termin
dostarczenia towaru wolnego od wad wskazanych w protokole odmowy odbioru.
5. Prawo własności do przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania protokołu,
o którym mowa w ust. 3.

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników
wykonujących czynności podczas realizacji przedmiotu umowy.
§5
1.Gwarancja na zabudowę medyczną i wyposażenie – ………….. miesiące
2.Gwarancja mechaniczna pojazdu bez limitu kilometrów – ……….. miesiące,
3.Gwarancja na lakier – ……….. miesięcy,
4.Gwarancja na perforację nadwozia – ………. miesiąc.

5.Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte w okresie eksploatacji przedmiotu umowy usterki, wady oraz
uszkodzenia powstałe podczas poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem jego użytkowania.
6.Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki, wady lub uszkodzenia nie później niż w terminie
do 48 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
§6
1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na wskazany rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół odbioru, o którym mowa
w § 3 ust. 3
§7
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
- 10 % ceny wymienionej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od
umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
- 0,2 % ceny wymienionej w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu
przedmiotu umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
Wykonawca, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie
przewidzianej obowiązującym prawem zbyć ani ustanawiać zabezpieczeń wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy.
§9
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759). , zwaną w dalszej treści
umowy ustawą ).
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§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 11
Spory wynikłe w realizacji powyższej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
§ 12
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

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

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

Akceptuję wzór umowy

.....................................................
data, podpis
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Numer referencyjny sprawy: 3/ZP/2010
Załącznik nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy siłami własnymi / z
udziałem następujących podwykonawców :.................................................................................................

..............................…………...……...…........................
Data podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy
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